


 
 

 
 .إىل روح أبي الطاهرة إبراهيم رمحه اهلل رمحة واسعة

 .إىل روح أخي أمحد توفيق رمحه اهلل

 .إىل أمي، وأسأل اهلل أن ميدها طول العمر والعافية

 .زوجي وبناتي رونق وسوسن نورهان وابتهال: إىل أسرتي الصغرية

 .إىل أسرتي الكبرية صغريا وكبريا

 .از هذا البحث املتواضعإىل كل من أسهم يف إجن

 .إىل هؤالء مجيعا أهدي مثار هذا العمل

 



 
 شكر وتقدير

 
بعد أن وفّقت في إنجاز هذا البحث المتواضع، أتقّدم بالّشكر إلى كل       

 .من أسهم من بعيد أو من قريب لكي يخرج هذا البحث ويرى النور
 الّدكتور منصور كافي،  : فـأتقّدم أّوال بشكري إلى أستاذي المشرف      

 .الذّي ساعدني كثيرا وأمّدني بمصادر ومراجع هاّمة
هود بن  "بالحاج بن سعيد شريفي محقّق تفسير       : كمـا أشـكر األستاذ    

موضوع الدراسة، الذّي لمست فيه روح األبّوة، ووجدت        " محكّـم الهّواري  
 .منه كلّ تعاون فجزاه اهللا خير الجزاء

دني كثيرا، وإلى   حمدي، الذي أفا  : كمـا أتقّدم بالّشكر إلى األستاذ     
كلّ أساتذتي بالجامعة اإلسالمية باتنة، فبارك اهللا فيهم، وفي علمهم ونفع بهم            

 .اإلسالم والمسلمين
وال أنسـى عـامالت وعّمال مكتبة الجامعة اإلسالمية باتنة، وكذا األخت            

 .حورية أمينة مكتبة البليدة
الّتي وأخـيرا أشـكر والدتي الحنون التي لم تفتأ تغمرني بدعواتها            

هـي سبب توفيقي، وليس بأقّل منها أخي محمد رضا الذّي بذل معي جهدا              
كبـيرا سواء في الماجستير أم في الدكتوراه إلخراج هذا البحث في هذه             

 .الصورة، وكذا أهل بيتي على صبرهم ومساعدتهم
 . إلى هؤالء جميعا خالص شكري وامتناني
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: 
احلمـد هللا، حنمـده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سّيئات               

أعمالنا، من يهده اهللا فال مضلّ له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أنّ ال إله إال اهللا وحده ال   
 .شريك له، وأشهد أنّ حمّمدا عبده ورسوله، صلّى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلّم

 
 :Ȟǣ ǠņȵǕد
لقـد يّسر اهللا يل أن أصل إىل حتديد موضوع هذا البحث بعد جتّويل عرب حمطّات كثرية                  

زرت مـن خالهلـا عـلماء ومفسرين، فكانت كتبهم ومؤلّفاهتم خري ينبوع رويت به عطش                
أفكاري، وكان كلّ منهم أحّق باملصاحبة، إالّ أنّ ميويل جلزائري كان أشّد، والتعريف بعلمائها              

هو آخر حمطّة ألسفاري، فرتلت برحلي      " هود بن حمكّم اهلّواري   "أيت أن يكون    كان القصد، فر  
منهج هود بن   : يف هبـو تفسـريه أرتشف طرائقه يف تفسري كتاب اهللا العزيز، فكان عنوان حبثي              

 .حمكّم اهلوّاري يف التفسري

 

ǬǶǤȱǟ ǦɆȱǠشكǙ: 
 :ح جمموعة من األسئلةبعد أن اهتديت إىل اختيار هذا املوضوع حبثا، كان لزاما أن أطر 

مـن هو هذا الّشيخ؟ وما موقعه بني املفّسرين اجلزائريني؟ وكيف فّسر كتاب اهللا؟ وما               
هـو املـنهج الـذّي اعتمده؟ وهل اعتمد على خربته أم استعان مبصادر أخرى؟ ما هي هذه                  

تفسريه املصـادر؟، مثّ كـيف تعامل من النّص القرآين؟ هل هو جمتهد أم مقلّد؟ مثّ هل ركّز يف        
 ...على قضايا معّينة أم كان مفّسرا كاملتقّدمني؟

 .كلّ هذا وغريه سأحاول اإلجابة عنه من خالل هذا البحث إن شاء اهللا
 

ǬǶǤȱǟ ǟǾȽ ǿǠɆǪǹǟ ǡǠǤȅǕ: 
يف احلقـيقة مل أكن أعرف شيئا عن الّشيخ هود بن حمكّم اهلّواري، كما مل أكن أعرف                  

طلبة العلم يف هذا العصر، جنهل الكثري من تراثنا، كما          شيئا عن تفسريه، شأين شأن الكثري من        



 مقدمة

 2

جنهـل الكـثري من تارخينا، وكم من شخصيات إسالمية ذات املكانة الرفيعة ال تزال يف طي                 
الكـتمان واإلغفـال، وكان أن تعّرفت على تفسري هود بن حمكّم اهلّواري من خالل ملتقيني                

جوان من  ، واآلخر باجلزائر العاصمة يف أوائل       2002أحدمها نظّم يف غرداية يف شهر أفريل سنة         
السـنة نفسـها، وقـد تولّى تنظيمه جمموعة من العلماء و الباحثني سواء من داخل الوطن أم                  
خارجه، وكان الغرض منهما التعريف باملفّسرين اجلزائريني، مثّ أنّ املشرف جزاه اهللا خريا أشار              

 :سباب أخرى أذكر منهاإيل أن أحبث يف هذا املوضوع، باإلضافة إىل أ
أنّ عمـلي يف رسالة املاجستري كان متعلّقا جبانب خمتلف عن هذا اجلانب وهو دراسة                .1

اإلعجـاز القصصـي يف القـرآن الكرمي، فالتنّوع يف الدراسات التفسريية يثري امللكة     
 .العلمية لدى طالب العلم

 .هم حظّ من الدراسةانصراف جلّ الباحثني عن تفاسري أهل املغرب، إذ مل يكن لتفاسري .2
القرن الثالث  [القـيمة التارخيية لتفسري هود بن حمكّم اهلّواري فهو من التفاسري األوىل              .3

 . وأنّ صاحبه مغمور ال يعرفه الكثري من طالب العلم]اهلجري
 .أّنه مفّسر جزائري .4
حاجـة املكتبة اإلسالمية لدراسة املزيد من مناهج املفّسرين، والسّيما أصحاب الكتب              .5

 .املخطوطة أو املطبوعة الّتي مل حتظ بعد بالدراسة
جعـل هـذا التفسري حيظى بدراسة علمية أكادميية يتزود منها طلبة العلم، ولفتح آفاق                .6

 .جديدة أمامهم للتعريف بعلماء جزائريني مغمورين
 

ǬǶǤȱǟ ȣǟدȽǕ: 
 :لقد سعيت من خالل هذا البحث إىل حتقيق أهداف أوجزها يف اآليت 

 .الّتي ظلّت مغمورة يف اجلزائر" هود بن حمكّم اهلّواري"خصية التعريف بش .1
 .من املفّسرين اجلزائريني" هود بن حمكّم اهلّواري"بيان موقع املفّسر  .2
التوّصل إىل استنباط الطرق واآلليات املنهجية الّتي استخدمها املفّسر يف تفسريه لكتاب             .3

 . القرآين الستخراج مكنوناتهاهللا العزيز، والتعّرف على كيفية تعامله مع النّص
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ǧǠǣɀȞȎȱǟ: 
 :أّما عن الصعوبات الّتي واجهتين يف هذا البحث 

فاهللا وحده العامل أنّ هذا البحث قد استنفذ مّني الطاقة، وبلغ مّني اجلهد، وذلك بسبب ظروف                
 .شخصية وأخرى علمية

عمل واألسرة  فأّما الظروف الشخصية، فتتمثل يف كثرة االرتباطات واملسؤوليات من ال         
 .وغريها

 :أّما الظروف العلمية، فتتمثل يف 
قلّـة املصادر واملراجع حول هود بن حمكّم اهلّواري وتفسريه، وإن وجدت ال أستطيع               -

 .اقتناءها ألسباب خاّصة، فكم من مّرة أرسلت يف طلبها لكن ال حياة ملن تنادي
ا يف فهم بعض الفنون الّتي      تنّوع املوضوعات الّتي تطّرق إليها البحث جعلين أبذل جهد         -

كانـت خـربيت هبـا سطحية، وذلك من أجل أن أستطيع احلكم على هود بن حمكّم                 
 . اهلّواري سلبا أو إجيابا يف تطّرقه للموضوعات املتعلّقة بتلك الفنون
 .وال أّدعي أّنين قد بلغت فيها الغاية، وهذا هو مبلغ علمي ودراييت

 
țɀȑɀƫǟ Ž ǦقǣǠȆȱǟ ǧǠȅǟǿدȱǟ: 

مل حيـظ تفسري هود بن حمكّم اهلّواري بأّية دراسة أكادميية على حّد علمي يف اجلزائر،                 
باحلاج بن سعيد شريفي، إذ كيف يتسىن للباحث أن         : وهذا ما أكّده يل حمقّق التفسري األستاذ      

 .يبحث يف تفسري هود بن حمكّم اهلّواري وال يتّصل مبحقّقه
هود " بدراسة أكادميية لنيل شهادة الدكتوراه معنونة بـ         أّما يف غري اجلزائر، فقد حظي التفسري      

م من  2001عائشة علي حممد عبد اهللا، سنة       : من طرف الباحثة  " اهلـّواري ومنهجه يف التفسري    
 .جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية السودان، وقد حاولت اقتناءها لكن مل أستطع لألسف

التفسري واملفّسرون  " طرهوين يف رسالته املعنونة بـ       وكذلـك حتّدث الباحث حمّمد بن رزق بن       
لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة األزهر مصر عن هود بن حمكّم اهلّواري            " يف غـرب إفريقـيا    
 .ومنهجه يف التفسري
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وذكـر تفسـري هـود اهلّواري كذلك جمموعة من الباحثني يف مقاالت متنوعة منشورة عرب                
ـ     األنترنيـت، مـثل مقال مهنا بن ر        " رجال خلّدهم التاريخ  "اشد بن محد السعدي املعنون ب

 ".العالمة هود بن حمكّم اهلّواري
 

ȼǪǎȖǹو ǬǶǤȱǟ ǰȾȺȵ : 
 :ميكن حتديد خطوات املنهج الذّي سلكته يف البحث وخطّته فيما يلي

 ɍوǕ : ǰȾȺƫǟ 
ياة إنّ طبـيعة البحث تستدعي أن أنتقل من منهج إىل آخر، فاملنهج التارخيي لإلملام حب               

املفّسر وعصره ومعامل شخصيته والعوامل املؤثّرة فيه، أّما املنهج التحليلي للتعامل مع النصوص،             
واالسـتنباط واالسـتنتاج ألّنه الوسيلة الوحيدة لتحديد القضايا األساسية يف البحث، واملنهج             

نني، كما  املقـارن للمقارنة بني عمل هود اهلّواري وصاحب األصل ابن سالم وبني ابن أيب زم              
 .اعتمدت اإلحصاء لتقرير بعض احلقائق

 ǠɆȹǠǭ :ǬǶǤȱǟ ǦǎȖǹ 
لقـد قسـمت حبثي هذا عن منهج هود بن حمكّم اهلّواري يف التفسري إىل مقّدمة وستة                  

 .فصول وخامتة
ȰȶǪȊǪȥ Ǧȵقدƫǟ ǠȵǕ: 
 .إشكالية البحث 
 .أسباب اختيار املوضوع 
 .أهداف البحث 
 .الصعوبات 
 .وضوع الدراسات السابقة  يف امل 
 .منهج البحث وخطته 
 .عملي يف هذا البحث 
 .اصطالحات خاّصة 
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ȯوɉǟ ȰȎȦȱǟ :حياة هود بن حمكّم اهلّواري وعصره. 
 ȯوɉǟ ǬǶǤƫǟ :حياة هود بن حمكّم اهلّواري. 
 ƆǠǮȱǟ ǬǶǤƫǟ :عصر هود بن حمكّم اهلّواري. 

ƆǠǮȱǟ ȰȎȦȱǟ :السمات البارزة يف تفسري هود بن حمكّم اهلّواري. 
 ȯوɉǟ ǬǶǤƫǟ :مسات املنهج العام يف تفسري هود. 
 ƆǠǮȱǟ ǬǶǤƫǟ :مصادر هود بن حمكّم اهلّواري. 
 ǬȱǠǮȱǟ ǬǶǤƫǟ :بني األصل والفرع. 

ǬȱǠǮȱǟ ȰȎȦȱǟ :منهج هود بن حمكّم اهلّواري يف التفسري باملأثور وما يتعلّق به. 
 ȯوɉǟ ǬǶǤƫǟ :منهج هود اهلّواري يف التفسري باملأثور. 
 ƆǠǮȱǟ ǬǶǤƫǟ :اإلسرائيليات يف تفسري هود وموقفه منها. 
 ǬȱǠǮȱǟ ǬǶǤƫǟ :املنهج العقائدي يف تفسري هود اهلّواري. 

Ȝǣǟرȱǟ ȰȎȦȱǟ :منهج هود اهلّواري يف التفسري بالرأي وما يتعلّق به. 
 ȯوɉǟ ǬǶǤƫǟ :االجتاه الفقهي يف تفسري هود. 
 ƆǠǮȱǟ ǬǶǤƫǟ :ي البالغي يف تفسري هوداالجتاه اللّغوي الّنحو. 

ȄȵǠƪǟ ȰȎȦȱǟ :آراؤه يف علوم القرآن. 
 ȯوɉǟ ǬǶǤƫǟ :يف نزول القرآن الكرمي ومجعه وترتيبه. 
 ƆǠǮȱǟ ǬǶǤƫǟ :يف أسباب الرتول. 
 ǬȱǠǮȱǟ ǬǶǤƫǟ :يف املكّي واملدين. 
 Ȝǣǟرȱǟ ǬǶǤƫǟ :يف القراءات عند هود واستعانته هبا يف العملية التفسريية . 
 ƫǟȄȵǠƪǟ ǬǶǤ :آراؤه يف النسخ. 

ȃǻǠȆȱǟ ȰȎȦȱǟ :القيمة العلمية لتفسري هود اهلّواري. 
   ȯوɉǟ ǬøǶǤƫǟ :             القـيمة العلمـية ملختصـر هود اهلّواري كما تبدو يل بعد البحث
 .والدراسة
 ƆǠǮȱǟ ǬǶǤƫǟ :اجلهد التفسريي الذّي بذله هود اهلّواري يف املختصر. 
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   ǬȱǠǮȱǟ ǬøǶǤƫǟ : خمتصر هود بن حمكّم اهلّواري     ( خمتصري تفسري ابن سالم      املقارنة بني
 ).وخمتصر ابن أيب زمنني

 ǦƢǠƪǟ:وتشتمل على أهم نتائج البحث . 
ǬǶǤȱǟ ǟǾȽ Ž ɄȲȶȝ: 

 :لقد كنت حريصة يف هذا البحث على أمور وهي 
 .ختريج مجيع اآليات الواردة يف البحث، وذلك بذكر اسم السورة، ورقم اآلية .1
ألحاديث الواردة فيه، وذلك بعزوها إىل مصادرها األصلية قدر اإلمكان،          ختريج مجيع ا   .2

 .وأحيانا بعزوها إىل كتب التفسري، مستعينة مبوسوعة أطراف احلديث
 .مل أعز الشواهد الشعرية إالّ ما أمكنين عزوه .3
ترمجت للعلماء واملفّسرين ّممن جرى هلم تعلّق بالبحث، ورأيت أّنه من الضروري عقد              .4

هلم، أّما الباقي فلم أترجم هلم ألنّ أغلبهم معروف لدى أهل االختصاص، وكتب             ترمجة  
هود بن  "الـتراجم تعـّج بترامجهم، وأنّ األستاذ باحلاج بن سعيد شريفي حمقّق تفسري              

 .قد ترجم ملعظمهم يف هوامش التفسري" حمكّم اهلّواري
سرائيليات وعن بعض علوم    أعطيت نبذة عن التفسري باملأثور، والتفسري بالّرأي، وعن اإل         .5

القـرآن كأسباب الرتول واملكّي واملدين والقراءات والّناسخ واملنسوخ، وذلك قبل أن            
 .أبّين منهج هود اهلّواري فيها، وموقفه منها

رجعـت يف كلّ علم أو فّن تعرضت له الرسالة إىل كتب ذلك العلم أو الفن ذاهتا، ومل    .6
 حني يتعذّر علّي أو يصعب جّدا الرجوع        أكـتف مبـا تنقل الكتب األخرى عنها، إالّ        

 .إليها
أرجع يف بعض األحيان إىل بعض التفاسري لتدعيم آراء هود بن حمكّم اهلّواري أو نقدها                .7

 .أو مقارنتها بغريها، مع بيان املستند أو الدليل الذّي أعتمد عليه يف ذلك
ود بن حمكّم اهلّواري،    لعدم متكين من حيازة بعض املراجع خاّصة يف اجلانب التارخيي هل           .8

 .أجدين أنقل عّمن نقل عنها، وأشري إىل ذلك يف اهلامش من باب األمانة العلمية
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حاولت االلتزام بالتوازن يف تقسيم فصول البحث، إالّ أنّ املاّدة العلمية فرضت التقسيم              .9
الذّي هو عليه، مما نتج عنه عدم التوازن يف صفحات كل فصل، وخاصة الفصل األخري               

 .اديا للتكرار واحلشوتف
وأخـريا ذّيلـت هذا البحث بالفهارس، أولّها فهرس اآليات حسب ترتيب السور يف               .10

املصـحف الشريف، مثّ فهرس األحاديث النبوية، وفهرس املصادر واملراجع وفق ترتيب          
 .يف هذا األخري باعتبارها زوائد على املشهور من الكين) ابن(و) أبو(أجبدي، ومل أعترب 

 أتـرك القارئ مع صفحات هذا البحث هناك اصطالحات خاّصة موجودة يف             وقـبل أن  
 :البحث وهي

 .  جعلتهما لآليات القرآنية، واألحاديث النبوية هكذا   ≈ …القوسان الكبريان  -

كـالم هـود بن حمكّم اهلّواري أو كالم غريه من العلماء أضعه دائما بني قوسني اثنني                  -
 ((  )).هكذا 

 إذا وضعت مجلة بينهما دلّ ذلك على إدخال تعديل          ]   [ الكبريان   القوسـان املربعان   -
 .فيها حىت يستقيم املعىن أو للتوضيح

إذا أردت طبعة تفسري هود الثانية فعادة أشري إىل ذلك يف اهلامش، أّما يف حالة اإلطالق،                 -
 .فإنين أعين الطبعة األوىل

 .تويف: ت  -
 .هجرية: هـ  -
 .ميالدية: م  -
 .دون طبعة: د،ط  -
 .صفحة: ص -
 .دكتور/: د -
 .جملد: مج  -
: املدارك: رمبا ذكرت كلمة من اسم مرجع إشارة لالسم كامال من باب االختصار مثال      -

 .ترتيب املدارك وهكذا



 مقدمة
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  وقبل  اخلتام أجدين ممتنة جبميل العرفان، وآيات الشكر ألستاذي املشرف على ما قّدمه يل من                
 جدية وصدق ألصل إىل إهناء هذا العمل        نصـائح وإرشـادات جعلـتين أحتّسس الطريق بكل        

 .املتواضع، كما أجدين شاكرة مجيل كل من أمّدين بيد العون ولو بالكلمة الطّيبة
 .وأخريا ال يسعين إالّ أن أقول احلمد هللا رب العاملني 
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ȯوɉǟ ȰȎȦȱǟ :  ɃǿǟņɀƬǟ ȴǎكƮ ȸǣ ǻɀȽ ǥǠɆǵ 

ȻرȎȝو 
 

من مقتضيات البحث خاّصة إذا تعلّق بالتراجم واألعالم أن يعرض الباحث صورة حّية              
عّمن كتب البحث عنه، من حيث حياته وبيئته وآثاره وعصره ألنّ اإلنسان وليد بيئته وعصره،               

 :ّسمته إىل مبحثنيلذا فإنّ هذا الفصل قد خّصص هلذا اجلانب، وقد ق
 ȯوɉǟ ǬǶǤƫǟ :حياة هود بن حمكّم اهلّواري. 
 ƆǠǮȱǟ ǬǶǤƫǟ :عصر هود بن حمكّم اهلّواري. 
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ȯوɉǟ ǬǶǤƫǟ :ɃǿǟņɀƬǟ ȴǎكƮ ȸǣ ǻɀȽ ǥǠɆǵ. 
شخصية هود بن حمكّم اهلّواري من الشخصيات املغمورة الّتي مل يصلنا عنها إالّ الشيء              

 كلّ ما تعلّق هبذه الشخصية الّتي دخلت جمال التفسري،          القلـيل، لذلـك بذلـت جهدا ألمجع       
وتركـت لـنا مّدونا يف تفسري كتاب اهللا العزيز، والذّي مل ير النور إالّ مؤّخرا على يد اǂقّق                   

فهذا تفسري العالّمة الّشيخ هود اهلّواري، وإين أمحد اهللا         : باحلاج بن سعيد شريفي، حيث يقول     
وكرمه إىل مجعه وحتقيقه واالستفادة منه، وأتشّرف اليوم بتقدميه إىل          تعـاىل على أن وفّقين مبّنه       

 .املكتبة اإلسالمية
لقد ظلّ هذا التفسري أكثر من أحد عشر قرنا منسيا مغمورا إىل أن ظهرت              :  مثّ يقـول  

خمطوطاتـه املـتفّرقة يف بعض اخلزائن اخلاّصة، وهي خزائن لعلماء من القرون األربعة األخرية،       
ا أبناؤهم وحفدهتم وهي موجودة يف وادي ميزاب جنوب اجلزائر مبدن العطف، وبين             حيتفظ هب 

 .(1)رارة، ويف جزيرة جربة بالبالد التونسيةťيسجن، وال
 فمن يكون هذا املفّسر؟ وما هي الظروف البيئية الّتي أنشأته وساعدت يف تكوينه؟ 

 :هذا ما سوف نتعّرض إليه يف املطالب التالية
 .امسه ونسبه وأسرته ومولده ووفاته: ɉǟ ǢȲȖƫǟȯو 
 ƆǠǮȱǟ ǢȲȖƫǟ :نشأته ومكانته العلمية. 
 ǬȱǠǮȱǟ ǢȲȖƫǟ  :آثاره العلمية. 

                                                           
:ط. بريوت، لبنان دار الغرب اإلسالمي،    (باحلاج بن سعيد شريفي     : هود بن حمكّم اهلّواري، تفسري كتاب اهللا العزيز، حتقيق         (1)

 .، مقّدمة اǂقّق1/5، )1990، 1
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ȯوɉǟ ǢȲȖƫǟ :ȼتǠȥوو Ȼدȱɀȵو ȼرتȅǕو ȼǤȆȹو ȼƧǟ 
ȯوɉǟ țرȦȱǟ :ȼرتȅǕو ȼǤȆȹو ȼƧǟ 

يع املصادر ، وقد وقفت مج(1)هـو الّشيخ العالّمة املفّسر هود بن حمكّم بن هود اهلّواري    
الـّتي اعتمدهتا على ذكر امسه واسم أبيه وقبيلته، إالّ ما ذكر اǂقّق الباحث باحلاج شريفي يف                 

مل أجد فيما بني يدي من      : حيث يقول " هود"مقّدمـة تفسري كتاب اهللا العزيز من اسم جّده          
يخ علي حيي   املصـادر اسم هود جّدا للمؤلف، ولكّن هذا ما كتب به إيلّ أستاذنا املرحوم الشّ              

وعهدي به يستقي معلوماته من مصادر      . معّمـر يف رسالة خاّصة من دون أن يذكر يل مصدره          
فإذا ثبت هذا فإنّ حمكّما اهلّواري يكون قد ّمسى ابنه هودا باسم أبيه هو، وهذا ما                . موثـوق هبا  

، وهي من   "ارةهّو"نسبة إىل قبيلة    " هود"واهلّواري لقّب به الّشيخ     . (2)جنـده كثريا يف األنساب    
قـبائل الـربانس الرببرية تنسب إىل هّوار بن أوريغ بن برنس جّد الربانس، ومن بطوهنا غريان                 

، وقد سكنت هذه البطون عّدة      (3)ونوفل وسراتة وسالتة وجمريس وبين اللهان ومليلة وورسطفة       
، وكلّها جزء   (5)، وقد جاورت هّوارة قبيلة نفوسة وزناتة ومزاتة       (4)مواطن يف أفريقية واملغرب   
الّتي تبتدئ من اǂيȔ األطلسي ومتّر مبراكش واجلزائر وتونس         " أطلس"مـن سلسـلة جـبال       

غريب مدينة اخلميس   " النقازة"وطـرابلس وتنـتهي إىل جبال قماطة وهي اهلضاب الّتي تسمى            
 .(6)بقليل

جبال : وقـد ورد  ذكر  هذه اجلبال  يف أغلب كتب الرحالت، فاحلموي يصفها قائال  
          *ومجيع  أهل  هذه  اجلبال  شراة        ...    املغـرب بعـد  أفريقـية عالـية  حنو ثالثة أميال                يف
 .      

                                                           
، 2:ط. دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان     (-قسم املغرب -، وّحباز وآخرون، معجم أعالم اإلباضية،       1/8 هود، التفسري،  (1)

 .961 رقم الترمجة 2/443، )م2000هـ، 1421
 ).1(، ينظر اهلامش 1/8هود، التفسري،  (2)
 .21ص، )م1963، 2:ط. دار املعارف، القاهرة، مصر(ّزاوي، تاريخ الفتح العريب يف ليبيا أمحد الطاهر ال (3)
 .1/8هود، التفسري،  (4)
 .94، ص )ط:د. دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنان(ابن نوفل، صورة األرض  (5)
 .55الّزاوي، املرجع السابق، ص (6)
دنيا، وقد ّمسوا يف أّول األمر باǂكمة مثّ أطلق عليهم احلرورية نسبة إىل             مسŁـوا كذلـك بالّشراة أي الذّين اشتروا اآلخرة بال          *

 ).2(، هامش 73، ص)م1985، 1:ط. مطبعة الفوميك اجلزائر(ّحباز إبراهيم بكري، الّدولة الرستمية : ينظر. حروراء
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، والّتي  "هّوارة"، وحنن ال يهّمنا هنا سوى       (1) متمّردون على طاعة السالطني    ** وإباضية *وهبية
ر وأشجار  وهي قلعة منيعة يف جبل خصيب، فيه بساتني وƣا        : يقـول عنها صاحب االستبصار    

ومزارع وأعناب، وحتتها فحص طوله حنو أربعني ميال يشّق به هنر سريات، ويسقي أكثر أرضه،               
يسـّمى ذلك الفحص سريات باسم النهر، وهنر سريات هنر كبري مشهور، يصّب يف البحر عند                

له ، والدويلة اهلّوارية كانت حتت أمر رجل يقال  (2)...مديـنة ازواوا، وهي مدينة قدمية رومية  
ابـن مّسـالة اإلباضـي، وكانت عاصمته مدينة يقال هلا اجلبل وكان يف حرب مستمّرة مع                 

، وقد تغّنى الرحالة    "أوراس"، ويطـلّ عـلى قبـيلة هّوارة جبل يسّمى جبل            (3)الرسـتميني 
": إىل القريوان " فاس"واجلغرافـيون بوصفه، حيث يقول فيه البكري واصفا الطريق من مدينة            

ـ       مثّ متشي ثالث مراحل يف مساكن العرب وهّوارة        ...  نة طبنة مرحلتان    ومـن أدنـة إىل مدي
لة، يطلّ عليها وعلى ما واالها جبل أوراس، وهو مسرية سبعة أّيام، وفيه             Ťومكناسة وكبينة وور  

 . (4)قالع كثرية يسكنها قبائل هّوارة ومكناسة، وهم على رأي اخلوارج اإلباضية
ة هّوارة، الّتي عاشت فيها أسرة مفّسرنا هود بن         هـذا إذا جبل أوراس، وتلك هي قبيل       

، وال تزال أسر كثرية يف      (5)هـ]296،  160[حمكّـم حقبة من الزمن حتت لواء الّدولة الرستمية        
 . هذه النواحي حتتفظ بنسبها إىل قبيلة هّوارة حّتى اآلن

                                                           
عمرو خليفة الّنامي،   : ولة الّرستمية، ينظر  نسبة إىل اإلمام عبد الوّهاب بن عبد الرمحان بن رستم اإلمام الثاين يف الدّ             : وهبـية  *

 .195، ص)م2001، 1:ط. دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان(حمّمد صاſ ناصر وغريه : دراسات عن اإلباضية، تعليق
 .43الّنامي، املرجع السابق، ص: نسبة إىل عبد اهللا بن إباض املّري التميمي، ينظر: إباضية **
مج) م1906. مطبعة السعادة، القاهرة، مصر   (ّدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا، معجم البلدان           ياقوت احلموي شهاب ال    (1)

5 / 296 ،297. 
جمهول، االستبصار يف عجائب األمصار، نقال عن سليمان بن عبد اهللا الباروين باشا، كتاب األزهار الرياضية يف أئّمة امللوك                    (2)

/2) م2001هـ،  1423،  3:ط. دار البعث قسنطينة، اجلزائر   (ّحباز وغريه   :  وتقدمي أمحد كروم وآخرون،  : اإلباضية، حتقيق 
دار املطبوعات اجلامعية بن عكنون،     (، ومل يطبع اجلزء األول، و حيي بوعزيز، املوجز يف تاريخ اجلزائر القدمية والوسيطة               77

 .1/113، .)اجلزائر
، 1:ط. دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان    (إبراهيم ّحباز وآخرون     : عـثمان الكعاك، موجز التاريخ العام للجزائر، تقدمي        (3)

 .121، ص)م2003
 .1/9 نقال عن هود، التفسري، 145أبو عبيد البكري، املغرب، ص  (4)
 .12ّحباز إبراهيم بكري، الّدولة الرستمية، ص (5)
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كّم حم"سوى حديث عن والده     " هود"مل تذكر املصادر اإلباضية شيئا عن أسرة املفّسر         
إنّ حمكّما اهلّواري معروف لدينا أكثر من ابنه هود، ذلك          : حيث يقول باحلاج شريفي   " اهلّواري

أنّ ابـن الصـغري، وهـو قريب عهد بعصره، قد حفظ لنا نبذة عن حياته ومواقفه اجلريئة يف                    
 .(1)القضاء

 .ضي ذلكوال بأس أن أقف على حياة حمكّم اهلّواري والد مفّسرنا، إذ منهجية البحث تقت
لقد وقع اخلالف يف ضبȔ اسم حمكّم بن هود اهلّواري، فيذكر األستاذ شريفي أّنه سأل               

حمŃكĈم أو  (بعض مشاخيه، فوجدهم يروونه بإسكان احلاء وختفيف الكاف املكسورة أو املفتوحة            
 .(2)على اختالف بينهم) حمŃكǈم

لّغوية وغريها حبثا عن    ولقـد قـام األستاذ شريفي بعملية استقراء يف خمتلف املصادر ال           
الضبȔ الصحيح هلذا االسم، فتوّصل إىل أنّ الكاف يف حمكƋم وردت يف أغلب املصادر بتشديد               
الكـاف املفتوحة أو املكسورة، ال بالتخفيف، مثّ رجّح تشديد الكاف املفتوحة معتمدا على ما               

: اليمامة، حيث قال  ، وهو يشرح كلمة ǂكّم      "فصل املقال "ذكـره أبو عبيد البكري يف كتابه        
Ƒ(3)قيل له حمكّم  ألّنه جعلوه حكما وحكّموه بينهم: ويف كتاب النسب للكل. 

إذا فالـّراجح أّنـه حمكّـم بتشديد الكاف املفتوحة، وهذا ما ذهب إليه اǂقّق باحلاج                 
 .(6) وأصحاب معجم أعالم اإلباضية(5)، وكذلك اجلعبريي(4)شريفي

أفلح بن  "عاملا جليال وقاضيا فحال عّينه اإلمام       "  اهلّواري حمكّم"لقـد كان والد مفّسرنا      
" تيهرت" قاضيا على    (7))هـ258هـ،  208(ثالث أئّمة الّدولة الرستمية بني      " عـبد الوّهاب  

عاصـمة الّدولـة الرستمية، حيث ينقل لنا ابن الصغري حماورة اإلمام أفلح بن عبد الوّهاب مع                 

                                                           
 .، مقّدمة اǂقّق1/11هود، التفسري،  (1)
 .10، 1/9نفس املرجع،  (2)
 - الّشـيخ العالّمـة هود بن حمكّم اهلّواري        -مهـنا بـن راشـد بـن محـد السـعدي، رجـال خلّدهـم الـّتاريخ                    (3)

abujaifar@hotmail.com . 
 .1/11هود، التفسري،  (4)
 .1/144، )م1987هـ، 1408. رارة، اجلزائرنشر مجعية التراث الق(فرحات اجلعبريي، البعد احلضاري للعقيدة اإلباضية  (5)
 .772، رقم الترمجة، 2/355 -قسم املغرب-ّحباز وآخرون، معجم أعالم اإلباضية،  (6)
 .2/60 - قسم املغرب-، وّحباز وآخرون، معجم أعالم اإلباضية 132عثمان الكّعاك، املرجع السابق، ص : ينظر (7)



       حياة هود بن محكّم الهّواري وعصره      :الفصل األول

 14 

من يستحّق، والذّين أمجعوا أمرهم على حمكّم اهلّواري الساكن         الذّين رغبوا منه أن يّويل القضاء       
 .جببل أوراس

قد تدافعنا هذا األمر فيما بيننا، فلم نرتض أحدا مّنا، وقد ارتضينا مجيعا             : قـالوا ألفلح  
وحيكم دعوŹ  : قال أفلح . مبحكّـم اهلّواري الساكن جببل أوراس خلاّصتنا وعاّمتنا وديننا ودنيانا         

وصفتم يف ورعه ودينه، ولكّن هو رجل نشأ يف بادية، وال يعرف لذي القدر              إىل رجـل كما     
قـدره، وال لـذي الشرف شرفه، وإن كان ليس أحد منكم حيب أن يŁظلم وال يłظلم، ولكن                  

: حتـّبون أن جيري فيكم احلقوق على وجهها بال نقص ألغراضكم وال امتهان ألنفسكم، قالوا              
 .(1)فإّنا ال نرضى لقضائنا أحدا غريه

فلّما تولّى حمكّم اهلّواري منصب القضاء سار يف الّناس سرية نزيهة ال يكرب يف عينه أحد                
حـّتى يـأخذ منه احلّق، وال يصغر يف عينه أحد حّتى يأخذ له احلّق، الّناس عنده متساوون يف    
حقوقهم وأقدارهم وشخصياهتم وأمالكهم، وقد كتب املؤّرخون عن عدله ونقلوا عنه طرائف            

 .(2)لقضاء الرتيهيف ا
تنازع أبو العّباس أخو أفلح وصهر له على أرض،  : فمـن طـرائف قضائه يقول امليلي  

وترافعا إىل أفلح فرّدمها إىل القاضي، فسبق أبو العّباس وجلس حذاء القاضي واستسقى جاريته،              
فأخربه وبصر اخلصم مبرتلة أيب العّباس، فجلس خارج الباب، فلما رآه القاضي سأله عن موقفه،               

اخلـرب، فغضـب مـن هـذا التحـّيل، ووّبخ أبا العّباس واستدƅ اخلصم وسقاه ماء إظهارا                      
 .(3)للمساواة

 . هذه صورة من صور العدل الذّي عرف به حمكّم اهلّواري، ّمما جعل الّناس حيترموه وحيّبونه
 يذكر أنّ   (4)هذا وقد خلȔ بعض املؤلفني بني املفّسر هود ووالده، فنجد مثال اجلعبريي           

هـودا هو قاضي اإلمام عبد الوّهاب بن عبد الرمحان، والصحيح أن حمكّما هو القاضي وهودا                
                                                           

، 49، ص )ط: د. مطبوعات اجلميلة، اجلزائر  (حمّمد ناصر وإبراهيم ّحباز     : ، حتقيق وتعليق  ابن الصغري، أخبار األئّمة الرستميني     (1)
50. 

. املطبعة العربية، غرداية، اجلزائر   (أمحد عمر أوبكة    :  تصحيح   -احللقة الرابعة –علي حيي معّمر، اإلباضية يف موكب الّتاريخ         (2)
 .1/138، )م1985

)  م1932هـ،  1350. املطبعة اجلزائرية اإلسالمية، قسنطينة اجلزائر    (زائر القدمي واحلديث    مـبارك بن حمّمد امليلي، تاريخ اجل       (3)
2/20. 

 ). 79(، هامش 1/144اجلعبريي، املرجع السابق،  (4)
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هو املفّسر العالّمة صاحب تفسري كتاب اهللا العزيز، كما جند أصحاب املعجم يقعون كذلك يف               
ا هـذا اخللـȔ، فنجدهم يف ترمجة الّشيخ هود بن حمكّم يذكرون أن الّشيخ حمكّما كان قاضي                

 . (1)لإلمام عبد الوّهاب، ويف ترمجتهم للشيخ حمكّم يذكرون أّنه كان قاضيا لإلمام أفلح
ومنه نستطيع القول أنّ للعوامل الوراثية دورا فّعاال وأثرا بالغا يف تكوين شخصية هود،              
 إذ الفطـنة والذكاء من األمور اجلبلية الّتي يكون للوراثة الدور األكرب فيها حسب سنن اهللا يف                
هـذا الكون، مثّ هذه الصفات تنمو إذا طلب صاحبها مزيدا من املعرفة واإلقبال على ما يكّمل                 

 .امللكات املوهوبة حّتى يصل إىل غاية سامية وهدف نبيل
 

ƆǠǮȱǟ țرȦȱǟ :ȼتǠȥوو Ȼدȱɀȵ 
مل حتّدد املصادر اإلباضية وال غريها العام الذّي ولد فيه الّشيخ هود وال سنة وفاته، كلّ                

 (2).هـ) 300 – 250(كره املؤّرخون أّنه من علماء الطبقة السادسة ما ذ
إالّ أنّ األستاذ باحلاج شريفي يقّدر أن يكون مولده يف العقد األول أو الثاين من القرن                

، وأّما عن سنة وفاته فيقّدر أّنها كانت يف العقد الثامن أو            (3)هـ)220 – 210(الثالث اهلجري   
 .(4)هـ)290 – 280( اهلجري التاسع من القرن الثالث

وعـلى هـذا االعتبار يكون مفّسرنا قد ولد يف عهد إمامة أفلح بن عبد الوّهاب ثالث                
: هـ وعاȇ فترة تعاقب األئّمة على إمارة تيهرت بعد أفلح وهم          )240-190(األئّمة الرستميني   

أبو ( الوّهاب   هـ،  مثّ حمّمد بن أفلح بن عبد       ) 241-240(أبـو بكر بن أفلح بن عبد الوّهاب         
هـ، تتخلّلها إمارة يعقوب    )294-281(هـ،  مثّ أبو حاŹ بن أيب يقظان         )281-241) (اليقظان

 .(6)هـ)296-294(  مثّ اليقظان أبو اليقظان (5)هـ)286-282(بن أفلح 

                                                           
 .961، رقم الترمجة 2/443 و 772 ، رقم الترمجة 2/355 -قسم املغرب-ّحباز وآخرون، معجم أعالم اإلباضية  (1)
 .1/18فسري، هود، الت: ينظر (2)
 .1/13نفس املرجع،  (3)
 .18، 1/17نفس املرجع،  (4)
 .    ومابعدها32صمن البحث، :  ينظر-سوف يأيت تفصيل ذلك الحقا (5)
 وما بعدها، وّحباز وآخرون،     121 وما بعدها، وّحباز، الّدولة الرستمية، ص      216كال من الباروين، املرجع السابق، ص     : ينظر (6)

 784 رقم الترمجة    2/359 و   ،182 رقم الترمجة    2/87 و   ،116 رقم الترمجة    2/60 -قسم املغرب –ة  معجم أعالم اإلباضي  
 . وغريهم1032، رقم الترمجة 2/473 و 1067 رقم الترمجة 2/490و
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 ولنا أن نتساءل هل أدرك هود هناية الّدولة الرستمية؟  أم ال؟
 .(1)د ذلك، ولكن ال أستطيع أن أجزم بشيء يف املوضوعأنا أستبع: يقول اǂقّق باحلاج شريفي

 
 ƆǠǮȱǟ ǢȲȖƫǟ :ǦɆȶȲȞȱǟ ȼتǠɆǵو ȼتǖȊȹ 

لقد نشأ هود بن حمكّم اهلّواري وترّبى يف حجر والده، وقد وصف والده كما سبق بأّنه                 
، فاالحتمال قّوي أنّ هودا رضع من معني والده رضعات العلم           (2)عـامل جلـيل وقاض فحل     

 . نعومة أظافرهوالسماع منذ
ولد ǂكّم ولد ّمساه هودا، رّباه على اإلسالم، وأنشأه على          : يقول الّشيخ علي حيي معّمر    

تقوى اهللا، ودرّبه على املعارف اإلسالمية منذ صغره، فاستمّر يف الدراسة حّتى أصبح علما من               
ه يكون قد أخذ    والذّي يبدو لنا أنّ   : ، وهذا ما ذهب إليه باحلاج شريفي حيث قال        (3)األعـالم 

، وكذلك جند   (4)العـلم أوال يف مراتع طفولته، ومرابع صباه عن والده، بعد حفظه لكتاب اهللا             
 .(5)أصحاب املعجم يذهبون إىل ذلك

لقـد كان جلبال أوراس اخلصبة وأوديتها وشعاهبا األثر البالغ يف تكوين شخصية هود              
 أسرار اخلالق املبدع من خالل دراسة       اهلـّواري، فمـنها استنار عقله، وتفّتحت بصريته ملعرفة        

القـرآن الكـرمي، وعلومـه، فصار مالزما Ŏالس العلم وحلقات الدروس، الّتي كانت تعقد               
باملساجد يف القرى اجلبلية أو يف البوادي أو حّتى يف املغارات إذا اخّتل األمن واضطربت األمور                

ƒ(6)وخيفت الف. 
 يف موطنه، ولنا أن نتساءل ما هي العوامل الّتي          وهبذا يكون مفّسرنا قد أخذ جلّ علومه      
 أّدت إىل نبوغه يا ترى؟ وما هي مكانته العلمية؟

 

                                                           
 .1/18 هود، التفسري، (1)
 .14، 13ما سبق من البحث، ص: ينظر (2)
 .1/138يف موكب الّتاريخ، املرجع السابق،  اإلباضية (3)
 .1/13هود، التفسري،  (4)
 .961، رقم الترمجة 2/443 و 772 ، رقم الترمجة 2/355 - قسم املغرب-ّحباز وآخرون، معجم أعالم اإلباضية  (5)
 .1/13هود، التفسري،  (6)
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 ȯوɉǟ țرȦȱǟ :ȼȡɀǤȹ Ȱȵǟɀȝ 
هـناك عوامـل كثرية ساعدت هودا بن حمكّم اهلّواري على النبوȟ والظهور يف الساحة               

 :العلمية منها
ة، فقد عرفه الّناس كما هو بعلمه       كون أبيه من الشخصيات الالمعة يف الّدولة الرستمي        .1

وƝلقـه وبديـنه وبشّدته يف احلّق وتعلّقه باهللا، وهذا ما جعله يتّوىل منصب القضاء وهو عنه                  
 .(1)راغب

مـا وهبه اهللا تعاىل من استعدادات فكرية، وهذا ما يظهر من خالل عمله يف التفسري                 .2
 .كما سنرى يف هذا البحث

رضوان اهللا  – من خالل إيراده ألقوال الصحابة       حـّبه للعـلم والعـلماء ويظهر ذلك        .3
، ومن  (2) يف مقّدمة تفسريه حول فضل العلم، والنهي عن التقّول يف القرآن بغري علم             -علـيهم 

خالل ميله إىل جعل العامل الفقري من مصارف الزكاة، حيث يورد أثرا لعمر بن اخلطاب يقول                
اإلسالم، وخيّصهم من الصدقة والفيء مبا      وقد كان عمر بن اخلطاب يفّضل أهل الفضل يف          : فيه

ال خيـّص بـه غريهم ملا حيتملون من أمور املسلمني، ويشغلون أنفسهم حبوائج املسلمني عن                
 .حوائجهم

فأهل أن يفضلّوا وأهل أن يشّرفوا، وأهل أن ينظر هلم          : فيعقّب هود على قول عمر بقوله     
 .(3)املسلمون مبا يسعهم ويقّوهتم ويقّوت عّياهلم

وال أحد أمين وال أعظم بركة      : كذلـك من خالل حديثه عن مقام العلماء حيث يقول         و
من املعلّم املؤّدب، الفقيه العامل، يعلّم الّناس احلكمة ويؤّدهبم عليها ويفقّههم فيها، فمقامه مقام              

 (4).األنبياء وحقّه حّق األصفياء، وما يفضلهم األنبياء إالّ بالرسالة
 ، وهذا ما (5)ية الّتي سايرت الّدولة الرستمية من نشأهتا إىل سقوطهاتأثّره بالفƒ الداخل .4

                                                           
 .ري القضاء وما بعدها قّصة تّويل حمكّم اهلّوا1/133 علي حيي معّمر، اإلباضية يف موكب الّتاريخ، املرجع السابق،: ينظر (1)
 . وما بعدها1/70هود، التفسري،  (2)
 .2/145نفس املرجع،  (3)
 .13 ، 3/12نفس املرجع،  (4)
 إىل  121 وما بعدها، وّحباز، الّدولة الرستمية، املرجع السابق، ص        132صعثمان الكّعاك، املرجع السابق،     : يـنظر كلّ من    (5)

 .، وغريمها133
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انعكـس على تفسريه، إذ جنده يقحم بعض األقوال عن الفتنة يف مواضع ال أدرك هلا مناسبة،                 
ذكروا عن سعيد بن    : ، يقول هود  (1)ومن أمثلة ذلك ما ورد يف قصة الوليد بن املغرية مع قريش           

الفتنة تلقح بالّنجوى، وتولد بالشكوى فال توقظوها إذا         : ((هللاقال رسول ا  : املسيب، قال 
الفتنة راتعة يف بالد اهللا تطأ يف خطامها حّتى يأذن          : قال. رقـدت، وال تثريوها إذا هي اجتّمت      

اهللا هلـا فيها، فإذا أذن اهللا هلا فويلّ ملن أخذ Ɲطامها، من طلب الفتنة ذهب بقاؤه، وقلّ ƴاؤه،                   
مأواه، إالّ ففّروا من الفتنة كما تفّر الوحوȇ بأوالدها، إالّ فاحلذر احلذر، فإّنه لن              وكانت الّنار   

ينجو من الفتنة إالّ من صانع الذلّ، ولئن يقال لك ذليل ضعيف خري من أن يقال لك إّنك من                   
، ولعلّ هذه الفƒ الداخلية والتمّرد على طاعة السالطني كما يقول            (2)أصـحاب السـعري   

 .، هو الذّي ساعد يف ظهور شخصية هود ومكانته العلمية(3)احلموي
، فهل (4)قلت أنّ مفّسرنا قد أخذ جلّ علومه يف موطنه بأوراس      : رحالتـه وشـيوخه    .5

 خرج من بلده يف رحالت لطلب العلم؟ ومن هم شيوخه الذّين جلس إليهم وأخذ عنهم؟
وخه باستثناء أبيه   لقـد أغفلت املصادر اإلباضية احلديث عن رحالت هود اهلّواري وشي          

، حـّتى املفّسر هود نفسه مل حيّدثنا عن حياته العلمية من خالل تفسريه سوى عن                (5)حمكّـم 
، وكذلك قوله يف تفسري     (6)مؤلّفني، أحدمها لصاحب التفسري األصل واآلخر ال ندري عنه شيئا         

من هم  : ريفييقول األستاذ باحلاج ش   . (8)، أو يف تفسري أصحابنا    (7)قول أصحابنا : آي القرآن 
هـؤالء األصحاب الذّين فسّروا قبله القرآن تأليفا أو تدريسا، فنقل عنهم آراؤهم وأقواهلم؟ إّننا          
 ال نعلم لإلباضية تفاسري كاملة لكتاب اهللا قبل اهلّواري إالّ تفسريا نسب إىل اإلمام عبد الرمحان 

                                                           
 .ّدثرامل / 20 إىل 11اقرأ اآليات من  (1)
حمّمد حسن  : ، وهذه األقوال غري واردة عند ابن أيب زمنني يف خمتصر تفسري حيي بن سالّم ، حتقيق                4/436هـود، التفسري،     (2)

، مل أجد هلذا احلديث أثرا يف 2/463،  )م2003هـ،  1424،  1:ط. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان    (إمساعـيل وغـريه     
 .مصادر احلديث

 .5/297وي، املرجع السابق، مج ياقوت احلم: ينظر (3)
 .16ما سبق من البحث، ص: ينظر (4)
 . وما بعدها13نفس املرجع، ص (5)
 .24، 23سيأيت احلديث عنهما، ينظر من البحث، ص (6)
 .1/81هود، التفسري،  (7)
 .1/85نفس املرجع،  (8)
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 .(1)ّواري قد اطّلع عليهمابن رستم وآخر إىل اإلمام عبد الوّهاب، وليس ببعيد أن يكون اهل
وحاولت جاهدا أن   :  مثّ جند اǂقّق جيزم أّنه ال أثر حلديث عن شيوخه يف التفسري بقوله            
 .(2)أجد إشارة إىل بعض شيوخه يف ثنايا تفسريه فلم أعثر على أّي واحد منهم

إنّ احلديـث عن رحالت هود وشيوخه جمّرد ختمني فقȔ، وقد ذهب األستاذ باحلاج              
 إىل عدم استبعاد كون الّشيخ هود رحل لطلب العلم، ذلك أنّ مركزين عظيمني كانا يف     شريفي

ذلـك العهد بإفريقية يشّعان بأنواع املعرفة عاّمة، وبالعلوم الدينية خاّصة، وأعين هبما القريوان              
 .وتيهرت

كان وجود هذين املركزين جديرا بأن يشّد انتباه العامل الناشǜ الطموح، وأن يستحثّ             
 .(3)مهّته، فيولّي وجهه شطريهما لينهل منهما ما يشبع هنمه العلمي، ويروي ظمأه للمعرفة

، وعلماء تيهرت يف أثناء وجود أبيه يف  "اإلمام أفلح "إذا فلعلّ الّشيخ هودا تتلمذ على يد        
منصب القضاء، بعدما أخذ العلوم األولية على يد مشاخيه يف مساجد موطنه وحلقات وكتاتيب              

.       (4) إذ لطوائـف املغـرب مسـاجدها وعلماؤها وحلق دروسها كما يقول امليلي             موطـنه، 
، مثّ مشايخ وعلماء موطنه، حيث يذكر       (5)وهبـذا يكون شيخه األّول هو والده حمكّم اهلّواري        

، فيحتمل أن   (6)أنّ هناك مسجدا جامعا على مقربة من قلعة هّوارة        : امليـلي نقـال عن البكري     
م فيه، باإلضافة إىل كون لّواب بن سالّم بن عمر اللوايت اإلباضي قد  عّد               يكـون هود قد تعلّ    

، فيمكن أن    (7)أحـد عشـر عاملا مربزا، وكان من بني هؤالء عاملان ينتسبان إىل قبيلة هّوارة              
، (8)يكون هود قد تتلمذ عليهما، وبعد ذلك رحل إىل تيهرت يف اعتقاد األستاذ باحلاج شريفي              

                                                           
ن قد اطّلع عليهما، لكن بعد اطّالعه على تفسري         ، اهلامش، وأرّجح أنّ هودا مل يطّلع عليهما أو يكو         1/85هـود، التفسري،     (1)

 .ابن سالّم واختصاره إّياه، إذ ما الّداعي إىل أن خيتصر تفسريا ال يوافق مذهبه
 .1/17نفس املرجع،  (2)
 .1/14نفس املرجع،  (3)
 .2/29امليلي، املرجع السابق،  (4)
 .16سبق احلديث عنه، ينظر من البحث، ص (5)
 .2/14 السابق، امليلي، املرجع (6)
هـ، 1406. دار النشر فرانز شتاينر بقيسبادن    (قرينر سقارتس والشيخ سامل بن يعقوب       : بدء اإلسالم وشرائع الدين، حتقيق     (7)

 .134، 133، ص )م1986
 .1/16هود، التفسري،  (8)
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، وهذا مؤكّد، إذ بعد حصول األستاذ باحلاج        (2) القـريوان جبزم من اǂقّق     ، مثّ إىل  (1)وغـريه 
شـريفي على املخطوطة املوجودة مبكتبة الّشيخ احلاج صاſ بن عمر لعلي ببين يسجن تبّين أنّ                
هـذا التفسـري هو خمتصر البن سالّم فعال، وبالتايل جند احللقة املفقودة يف رواية هذا التفسري،                 

   ǂوأفادتين معلومة جديدة قّيمة، وهي أنّ الّشيخ اهلّواري قد تلقّى هذا           : ... قّقحيـث يقول ا
حيي بن حمّمد بن حيي بن سالّم، وزاد عليه، وهبذا تّتضح رواية هذا             : الكتاب عن حفيد املؤلف   

 .(3)التفسري عن مؤلّفه، ويتصل سنده باملفّسرين األوائل من القرنني األول والثاين للهجرة
كون حيي بن حمّمد بن حيي بن سالّم أحد الشيوخ الذّين تتلمذ عليهم هود يف               وبالتايل ي 

جمال التفسري ورّبما يف جماالت أخرى، هذا وقد يكون هود وهو يف القريوان قد اتصل كذلك                
بالعلماء وحضر جمالس دروسهم ومناظراهتم فصار علما من األعالم، مثّ إنّ رحلة هود اهلّواري              

، مثّ طبقت   (4)ا قريبة وأنّ تفسري ابن سالّم عرف أّوال يف القريوان وانتشر فيها           إىل القريوان لكوهن  
شـهرته إفريقـية اإلسالمية وذاع صيته، فحداثته كافية ألن جتلب األنظار واهلمم إليه، وكون               
مؤلّفه بصريا استوطن القريوان متنح الكتاب ميزة خاّصة تزيد الّناس إغراء باإلطّالع عليه وولوعا           

يه، ذلك ألنّ البصرة من أكثر األوساط اإلسالمية ازدهارا ونشاطا يف علوم القرآن واحلديث              بتلقّ
واللّغـة واألدب، وأنّ هذا التفسري أقرب عهدا باملنابع األوىل من القرآن والسّنة، عاليا سنده يف                

هودا يشّد  ، ولعلّ هذا ما جعل      (5)الـرواية موصولة أخباره وآثاره بالصحابة والّتابعني وتابعيهم       
 .الّرحال إىل طلبه مثّ القيام باختصاره بعد ذلك

                                                           
، 1/54،  )م1991. عة دحلب اجلزائر  مطب (-رواية ودراية –حمّمد املختار اسكندر، املفّسرون اجلزائريون عرب القرون        : أمثال (1)

، 2:ط. مؤسسة نويهض الثقافية، بريوت، لبنان    (وعادل نويهض، معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم إىل العصر احلديث            
، حيث ورد عنهما أن هودا بن حمكّم اهلّواري أّول املفّسرين اجلزائريني، مفّسر فقيه              338،  337، ص )م1980هـ،  1400

 .م مفّسري كتاب اهللا العزيز يف املغرب األوسȔ، نشأ وتعلّم بتيهرتوإباضي، من أقد
 .33 و1/16هود، التفسري،  (2)
/11اجلزائر يوم . لقـاء علمي مجعين مع اǂقّق أطلعين فيه على مقّدمة الطّبعة الثانية قبل أن ينشر تفسري هود يف طبعته الثانية                  (3)

 .1/9، )م2006، 2:ط. ر البصائر، اجلزائردا(التفسري، : ، واآلن قد نشر، ينظر06/2005
، وقد أشار إىل ذلك الّشيخ حمّمد الفاضل بن         11/06/2005. معلومة أفادين هبا الّشيخ باحلاج شريفي، نفس اللقاء، اجلزائر         (4)

دار (هند شلƑ   : ، وابن سالّم، التفسري، حتقيق      27، ص )م1966. دار الكتب الشرقية، تونس   (عاشـور يف التفسري ورجاله      
 .، مقّدمة اǂقّق1/12، )م2004هـ، 1425، 1:ط. الكتب العلمية، بريوت، لبنان

 .1/33هود، التفسري،  (5)
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، فقد ورد يف بداية     (1)ويعـّد حيـي بن حمّمد بن حيي بن سالّم أحد رّواة هذا التفسري             
كما هو معلوم   " عن"، ولفظة   (2)...ابن سالّم عن أبيه عن جّده عن رجاء العطاردي        : املخطوط

 .تدلّ على النقل واإلسناد
وحنن نعلم أنّ ابن سالّم احلفيد مل يكتب تفسريا، إّنما روى           : هند شلƑ تقول الدكتورة   

، وقيل أن احلفيد زاد      (4)، والذّي نقله عنه هود مع بعض التغيري       (3)تفسـري جّده عن أبيه حمّمد     
، وقد ولد حيي بن حمّمد بن سالّم        (6)، بينما يرى البعض أنّ األب حمّمدا هو الذّي زاد فيه          (5)فيه

 ما دامت عائلة ة ومل تذكر املصادر مكان الوالدة، ولكن ال بّد أن يكون إفريقي هـ،198سـنة   
 .ابن سالّم قد استقرت هبا 

وصـف بأّنه ثقة وصدوق وحمسن يف علمه، متواضع فيه وذو خلق كرمي، كما وصف               
 .(7)سنة، رمحه اهللا82هـ عن عمر يناهز 280بالفقه والضبȔ والصالح، توفّي سنة 

احث سلطان الشيباين كذلك إىل عدم استبعاد كون الّشيخ هود يف           هـذا وقد ذهب الب    
أواخر حياته قد رحل إىل األندلس وقرأ على مشاخيها وتتلمذ عليهم، وقد استند يف ذلك إىل ما                 

وإن مل تعرف اإلباضية فقد عرفهم      : ذكـره قطـب األئّمـة يف رّده عـلى العقƑ حيث قال            
ال يقبل اهللا دينا خيالف ما أنت : وقال له شيخه . هلّوارياألندلسـيون، إذ قرأ فيهم الّشيخ هود ا 

 .(8)وقد تفّرد اإلمام القطب هبذه املعلومة ومل يشر إىل مصدرها. عليه

                                                           
 .85و77، ص)م1979الشركة التونسية للتوزيع، (هند شلƑ : حيي بن سالّم، التصاريف، حتقيق: ينظر (1)
 .1نسخة مصّورة من خمطوطة الّشيخ صاſ بن عمر لعلي ببين يسجن، ص (2)
 .44ابن سالّم، التصاريف، املرجع السابق، ص (3)
 : ، ومابعدها،  وقد أشار إىل هذا التغيري51وهذا ما سوف نالحظه يف السمات العاّمة ملنهج هود يف التفسري ص (4)

(Claude gilliot, Houd Ibn Mohakkem El-Houari – arabica xliv - Bull leiden, 1997, page 179. 
 . صبور واسع اإلطالع على كثري من مصادرنا اإلسالمية له تعاليق متنّوعهوهو باحث ناقد 
عبد السالم بن أمحد الكّنوين، خمتصر تفسري حيي بن         : ، وينظر 1/9،  )م2006،  2:ط. دار البصائر، اجلزائر  (هـود، التفسري،     (5)

 .33، ص)م2001هـ، 1422، 1: ط.ألطوبريس، املغرب (-دراسة وحتقيق-سالّم، أليب عبد اهللا حمّمد بن أيب زمنني، 
 .77صابن سالّم، التصاريف،  (6)
الّدار (علي الّشايب ونعيم حسن اليايف      : أبـو العـرب حمّمد بن أمحد بن متيم القريواين، طبقات علماء إفريقيا وتونس، حتقيق               (7)

 .113، 112، ص)م1985. واملؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر. التونسية للنشر، تونس
 .مهنا راشد بن محد السعدي، املرجع السابق، املوقع السابق: ظرين (8)
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بيـنما جند أصحاب املعجم يذكرون رحلته إىل كلّ هذه البلدان، حيث ورد عنهم أنّ               
يف تيهرت، وقيل يف     هـودا اهلـّواري أخـذ العلم عن أبيه وعن غريه قيل يف األندلس، وقيل                

 .(1)القريوان
ويبقى احلديث عن شيوخه ورحالته كما قلت سابقا جمّرد ختمني مع هذا اإلغفال الّتام              
هلـذه الشخصية، ورّبما يرجع ذلك إىل أنّ التاريخ ال حيفظ عادة للعلماء ذكرا وال تعرف آثار                 

 .(2)شريفيهؤالء إالّ بعد وفاهتم بعشرات السنني كما يقول األستاذ باحلاج 
 

ƆǠǮȱǟ țرȦȱǟ :ǦɆȶȲȞȱǟ ȼǪȹǠكȵ 
إنّ لـرحالت هـود بن حمكّم اهلّواري وتتلمذه على يد علماء وشيوخ جعل له مكانة    

وسواء أطالت رحلته   : رفـيعة يف قبيلة هّوارة وما جاورها، حيث يقول األستاذ باحلاج شريفي           
مها أم قصرت، فإن الّشيخ     ، أم إىل أحد   ]يقصد تيهرت والقريوان  [العلمـية إىل هذين املركزين      

هـودا يكون قد عاد إىل موطنه األول، وقد مأل وطابه من العلم النافع، واتسعت آفاق معارفه،                 
وكـثرت جتاربه، وها هو ذا، بعد أن ورث علم أبيه وأخالقه، وملع امسه بني العلماء، يستقر يف                  

اس عامة، يقصده الطالّب    أوراس فيصـبح هبـا حمȔّ أنظار وقبلة آمال لطلبة العلم خاّصة، وللنّ            
ليقتبسوا من علمه وأخالقه وجتاربه، ويقصده سائر الّناس ليتلقّوا منه التوجيهات الرشيدة والرأي        

 .(3)السديد واحللّ املرضي ملشاكلهم، فيقضي كلّ من قصده مأربه وينال بغيته
ري هو عامل متفنن غائص وهو صاحب التفس      : ويتحّدث الّشيخ الشماخي عن هود فيقول     

املعروف، وهو كتاب جليل يف تفسري كالم اهللا مل يتعّرض فيه للّنحو واإلعراب، بل على طريقة                
 .(4)املتقّدمني

ومما يدلّ على املرتلة الرفيعة الّتي حظي هبا الّشيخ هود تلك القّصة الّتي يرويها الدرجيين               
اءه رجل من العزابة    حيـث قال أنّ ميمونا بن محودي هو الذّي يروي عن هود بن حمكّم أّنه ج               

يستعني يف إفكاك كتب له مرهونة عند رجل نكاري يف Ʀسة دنانري، فدعا هود رجال فقال له   

                                                           
 .961، رقم الترمجة 2/443  املرجع السابق، - قسم املغرب-ّحباز وآخرون، معجم أعالم اإلباضية  (1)
 .1/19هود، التفسري،  (2)
 .1/16نفس املرجع،  (3)
 .301ّحباز، الّدولة الرستمية، ص : ينظر (4)
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سر مع هذا الرجل إىل أحياء مزاتة فأعلمهم مبا جاء به، فأعلمهم وتسارع الرجال والنساء كلّ                
فقال له ياشيخ هذا  جيمع ما أمكنه من دنانري ودراهم، حّتى اجتمع مال كثري، فجاء به إىل هود 

ما فتح اهللا على يديك، فأنت أوىل به وأحوج إليه لكثرة مؤن من يقصدك فأخذ من ذلك كلّه                  
Ʀسـة دنـانري وترك الباقي، وزعموا أّنهم عندما تداعوا إلعانة الرجل بسطوا بساطا وجعلوا               

 فال أدري   يلقـون فـيه حّتى وكاد يضيق عن زيادة حّتى ناولوه، وضّموا أطرافه وناولوه معه،              
 يف قوله املشهور بقيام هذا الّدين       -رضي اهللا عنه  –صدق اإلمام   : أمـيمونا أم هودا قال حينئذ     

 .(1)بأموال مزاتة
" هّوارة"نستنتج من خالل هذه القّصة فضل عاملنا، ومكانته بني قومه وبني أفراد قبيلته              

ب ومهموم ليفّك كربته    اŎاورة، ونستنتج كذلك أّنه أصبح مقصدا لكلّ مكرو       " مزاتة"وكـذا   
ويـزيل مهّه، وأّنه يؤّمه الكثري من الّناس والزّوار وطالّب العلم، وذلك من قول الرجل للّشيخ                

فال يستبعد أن يكون قد فتح داره       ". فأنت أوىل به وأحوج إليه لكثرة مؤن من يقصدك        : "هود
يف املغرب  لكـلّ مـن يطلـب العلم فيمكث عنده قدر كفايته  مثّ ينصرف، وهذا معروف                 

Ȕاألوس. 
 

 ǬȱǠǮȱǟ ǢȲȖƫǟ :ǦɆȶȲȞȱǟ ȻǿǠǭǓ 
ȯوɉǟ țرȦȱǟ :ȼǤǪȭ 

مل حتفـظ لنا خزائن شيوخ اإلباضية سوى مؤلّف واحد هلود بن حمكّم اهلّواري وهو تفسري                
وقد ألّف هود عّدة كتب اشتهر منها تفسريه        : كـتاب اهللا العزيز مع أنّ علي حيي معّمر يقول         

لسلف ال يتعّرض فيه للّناحية اللّغوية ولكّنه يقتصر فيه على بيان           للقـرآن الكـرمي على طريقة ا      
، باإلضافة إىل كون هود     (2)معـاين اآليـات الكرمية واستخراج ما تتضمنه من حكم وأحكام          

حيّدثـنا يف تفسريه عن مؤلّفني حييل إليهما يف أثناء العملية التفسريية، خاّصة يف تفسريه آليات                
 :األحكام ومها

                                                           
مطبعة البحث قسنطينة،   (أمحد بن سعيد الدرجيين، كتاب طبقات املشايخ باملغرب، حتقيق وطبع إبراهيم طالي             أبو العّباس     (1)

 .399، 2/398، )م1994هـ، 1394. اجلزائر
 .1/138علي حيي معّمر،اإلباضية يف موكب التاريخ، املرجع السابق،  (2)
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 .(1)ي أطلق عليه أحاديث الزكاةكتابه الذّ .1
 .(2)وكتابه الذّي أطلق عليه سنن الصالة .2

وملّا كان تفسري هود بن حمكّم اهلّواري خمتصرا لتفسري ابن سالّم، فال ندري هل هذه اإلحالة    
، لذلك رجعت إىل تفسري ابن سالّم أتفحّص مواضع اإلحالة          !موجـودة يف أصل التفسري أم ال      

، Ν…Σ∧∼Ψ∈ςΚ†ΩΤ⊇ Ω〈λς∏ΥφΤ±√≅… Ν…Σ…ƒ∫Ω Ω〈λΤΩ{ΘΩ∞√≅… ≈(78)… (3) ...… :قوله تعاىل فوجدتـه عـند تفسريه ل     
مها فريضتان واجبتان، أّما الصالة، فالصلوات اخلمس يقيموهنا على وضوئها ومواقيتها،           : يقول

وركوعهـا، وسـجودها، وأّمـا الزكاة فقد فّسرناها يف أحاديث الزكاة على ما سّن رسول                      
 . (4) فيها() اهللا

، ويبقى كتاب سنن الصالة، فال أستطيع أن        (5)ومنه فأحاديث الزكاة هو مؤلّف البن سالّم      
، فإن كانت العبارة البن     (6)أجزم أّنه البن سالّم مادام الربع األول من تفسريه يف حكم املفقود           

 البن سالّم سـالّم فهـذا يدلّ على أنّ الكتاب له أيضا، وقد ذكرت الدكتورة هند شلƑ أنّ   
، وإن كانت العبارة هلود بن حمكّم اهلّواري فهذا يدل أنّ له مؤلّفات  (7)اختـيارات يف الفقـه  

 غري هذا التفسري كما قال علي حيي معّمر، إالّ إّنها ضاعت كغريها من املؤلّفات الثمينة                أخرى
، وقد أسند   (8) رستم الّتي بقيت جمّرد عناوين يف مصادر اإلباضية كتفسري اإلمام عبد الرمحان بن           

وهذا كتاب للمؤلّف يف    : إىل هود بقوله  " سنن الصالة "األسـتاذ باحلـاج شريفي هذا الكتاب        
 .(9)الفقه

                                                           
 .3/129 و 1/82هود، التفسري،  (1)
 .1/416نفس املرجع،  (2)
 .78/احلّج  (3)
 .1/391ابن سالّم، التفسري،  (4)
البن سالّم، وقد ذكره ابن اجلزري يف       " اجلامع"والراّجح عندي أنّ الكتاب هو      : يقول األستاذ باحلاج شريفي يف هذا املؤلّف       (5)

 ).1(، هامش 1/82هود، التفسري، : ينظر. غاية النهاية
 ).1(، هامش 1/82هود، التفسري،  (6)
 .83صريف، املرجع السابق، التصا (7)
 . وغريه1/138علي حيي معّمر، اإلباضية يف موكب الّتاريخ، املرجع السابق،  (8)
 ).1(، هامش 1/416هود، التفسري،  (9)
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 وملّـا بقـي لنا من مؤلّفات هود اهلّواري تفسريه فقȔ، والذّي حفظته يد القدر من الضياع                 
 :واالندثار، لنا أن نتحدث عنه قليال

 
ـ  خـرج إىل الـّنور تفسري هود اهل        على يد  " تفسري كتاب اهللا العزيز   :"ّواري واملعنون ب

، وقد طبع يف    (1)باحلاج شريفي الذّي ظلّ يعمل فيه ملا يقارب من عشرين سنة          : اǂقّق األستاذ 
أربعة جملّدات، ويعّد هذا التفسري من أوائل التفاسري يف اإلسالم، وهو بالنسبة لإلباضية يعّد ثاين               

 . الرمحان بن رستم، وإن كان تفسريه قد ضاع كما ذكرتتفسري إذ سبقه اإلمام عبد
ولقد ظلّ تفسري هود أكثر من أحد عشر قرنا منسيا مغمورا إىل أن ظهرت خمطوطاته املتفرقة يف                

 .(2)بعض اخلزائن اخلاّصة، موجودة يف مدن وادي ميزاب وجزيرة جربة بتونس
 

، فقد أشار إليه أبو زكريا يف       وجنـد أنّ املصـادر اإلباضية املتقّدمة ذكرت هذا التفسري         
 كلّ منهما يروي حكاية عن أمهية الكتاب وقيمته وقد أوردها           (4)، وكذلك الدرجيين  (3)سـريه 

: الدرجـيين أكثر تفصيال، وكذلك جند الشماخي وقف على التفسري حيث قال كما مّر علينا              
 .(5)...وهو صاحب التفسري املعروف... ومنهم هود بن حمكّم اهلّواري 

 
هـ، وللّشيخ حمّمد بن عمر بن أيب       11هذا وإن أقدم نسخة املخطوطة تعود إىل القرن         ((

حاشية على تفسري الّشيخ هود مل يتّمها، كما أحال عليه يوسف           ) هـ11ق  (سـتة اǂشـي     
، ورجع إليه الّشيخ إبراهيم بن بيحمان       *لتبغوري" أصول الّدين "املصعƑ يف حاشيته على كتاب      

ـ 13ق(يف تفاسـريه     تيسري "يف  )  م1914هـ،  1332(، وكذلـك اإلمام قطب األئّمة       )هـ
 القول "، وكذلك الّشيخ صاſ لعلي يف تفسريه "شرح النيل"، ويف "هيمان الزاد"، ويف "التفسري

                                                           
 .31/10/2006: مكاملة هاتفية مع األستاذ باحلاج شريفي يوم (1)
 11/06/2005: طة جربة فله  كلّ الشكر،  اجلزائر  يوم، وقد أطلعين األستاذ باحلاج شريفي على خمطو1/5هود، التفسري،  (2)
 . وغريه1/19هود، التفسري، : ينظر (3)
 .346 و 2/345الدرجيين، املرجع السابق،  (4)
 .22صما سبق من البحث، : ينظر (5)

 .1/144اجلعبريي، البعد احلضاري للعقيدة عند اإلباضية، : ينظر *
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ـ 14ق" (الوجـيز  " الوضع"، وذكره الّشيخ أبو إسحاق أطفيش يف تقدميه لكتاب          (1)).))هـ
، وعلي حيي   (3)"التفسري واملفّسرون " الذهƑ يف كتابه     وذكره حمّمد حسني  . (2)للّشـيخ اجلناوين  
، وباجية  (5)"الّدولة الرستمية "، وّحباز يف كتابه     (4)"اإلباضية يف موكب الّتاريخ   "معّمر يف كتابه    
 . وغريهم من الباحثني املعاصرين(6)"اإلباضية باجلريد"الصاſ يف كتابه 

فسري أمثال الّشيخ أبو إسحاق     لقـد حـاول عـدد من أهل العلم مجع وطباعة هذا الت            
، لكّن باءت هذه اǂاوالت بالفشل، ومل يكتب هلا         (7)أطفـيش، والّشـيخ سليمان بن يوسف      

الـنجاح إالّ عـلى يد األستاذ اجلليل باحلاج شريفي، وطبع هذا التفسري الثمني طبعة أوىل سنة            
 . بدار البصائر اجلزائرم،2006م بدار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، وطبعة ثانية سنة 1990

حمّمد حسني  : هـذا وقـد ظّن بعض املؤلّفني أنّ تفسري هود بن حمكّم غري كامل أمثال              
إنّ ما وجدناه من تفسري هود بن حمكّم مل يتيسر لنا اإلطالع الكايف الذّي              : الذهƑ حيث يقول  

أوراقه يعطيـنا فكـرة واضحة عنه، وعن مؤلّفه، وذلك راجع إىل رداءة خطه، وضياع بعض                
والصحيح أنّ تفسري هود اهلّواري كامل غري ناقص وإّنما الناقص هو احلاشية            . (8)وتǔكل بعضها 

 .(9)الّتي وضعها الّشيخ أبو سّتة حمّمد بن عمر ومل يتّمها كما ذكر األستاذ باحلاج شريفي
 

ƆǠǮȱǟ țرȦȱǟ :ȻǾɆȵɎت 
اري، وإّنما نستخلص من القّصة     كالعادة مل حتّدثنا املصادر اإلباضية عن تالمذة هود اهلوّ        

يا شيخ هذا ما فتح اهللا على يديك، فأنت أوىل          : السـابقة من خالل قول الرجل هلود اهلّواري       
                                                           

، وقد Ź نشر هذه     1:خمطوط ȔƝ املؤلّف ص   ) 13(ج اإلباضي يف علم التفسري، احللقة       سـلطان من مبارك الشيباين، اإلنتا      (1)
مهنا بن راشد بن محد السعدي، املرجع       : هـ، نقال عن  1420هـ،  1419العمانية بني عامي    " الوطن"احللقات يف جريدة    
 . السابق، املوقع السابق

 .11 ، 10، ص)ط، وال تاريخ الطبع:د.  الفجالة اجلديدةمطبعة(أيب زكريا حيي بن أيب اخلري اجلناوين، الوضع  (2)
 .235 و 2/232، )م2003هـ، 1424، 8:ط. مكتبة وهبة، القاهرة، مصر(حمّمد حسني الذهƑ، التفسري واملفّسرون  (3)
 .1/138املرجع السابق،  (4)
 .301املرجع السابق، ص  (5)
 .55، ص)م1972. ار بوسالمة، تونسد(باجلريد يف العصور اإلسالمية األوىل  اإلباضية (6)
 .21/10/2006: مكاملة هاتفية مع الّشيخ باحلاج شريفي، يوم (7)
 .2/235املرجع السابق،  (8)
 .1/21هود، التفسري،  (9)
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، فكأنّ للّشيخ دارا يؤّمها ويقصدها طلبة العلم، مثّ إنّ          (1)وأحـوج إليه لكثرة مؤن من يقصدك      
 .(2)لطالب وأساتذهتمالكتابات القدمية كثريا ما تشري إىل ما يعرف بالنفقة على ا

، (3)"وهو صاحب التفسري املعروف   "... ومـنه فال غرابة أن يقول الشماخي عن هود          
، ومل تذكر أمساء هؤالء املترّددين على       (4)وهـذا مـا ذهب إليه األستاذ باحلاج شريفي كذلك         

 .الّشيخ هود سواء من خالل املصادر اإلباضية أم من خالل التفسري
حياة هود بن حمكّم اهلّواري وأثره املوروث الذّي ظلّ يف غياهب           هـذه إذا إطاللة على      

الـزمن أكـثر من أحد عشر قرنا، وها هو خيرج إىل الّنور يف طبعتني، وهذا دليل على مكانة                   
التفسـري يف اŎـتمع اجلزائري، كيف ال وهو أّول تفسري جزائري أوراسي إباضي حفظه لنا                

 .التاريخ فوجب االعتزاز به

                                                           
 .2/399الدرجيين، املرجع السابق،  (1)
 .287صّحباز، الّدولة الرستمية،  (2)
 .25، 22صسبق اإلشارة إليه،  (3)
 .1/16ري، هود، التفس (4)
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 ǬǶǤƫǟƆǠǮȱǟ :ɃǿǟņɀƬǟ ȴǎكƮ ȸǣ ǻɀȽ رȎȝ 
 

سيقتصـر احلديـث عن عصر هود بن حمكّم اهلّواري على الصورة السياسية لتيهرت ،        
وسأركّز بصفة خاّصة على الّدولة الرستمية وأمرائها الذّين عاصرهم هود، وعالقة هذه الّدولة             

 .جبرياهنا
ع التيهريت خاّصة وقد ظهر     كمـا سـيتناول البحث احلديث عن احلالة الدينية يف اŎتم          

املذهـب اإلباضي علنا، وكذلك نتحّدث عن احلالة االجتماعية واالقتصادية وأخريا عن مسار             
 .احلركة الفكرية وما أنتجته من علوم وآداب

 :وعليه فإن هذا املبحث سيتناول املطالب التالية
 ȯوɉǟ ǢȲȖƫǟ :الصورة السياسية للعصر. 
 ƆǠǮȱǟ ǢȲȖƫǟ :لدينيةاحلالة ا. 
 ǬȱǠǮȱǟ ǢȲȖƫǟ :احلالة االجتماعية. 
 Ȝǣǟرȱǟ ǢȲȖƫǟ :احلالة االقتصادية. 
 ȄȵǠƪǟ ǢȲȖƫǟ :احلالة الفكرية. 
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ȯوɉǟ ǢȲȖƫǟ :ɃǿǟņɀƬǟ ǻɀȽ رȎȞȱ ǦɆȅǠɆȆȱǟ ǥǿɀȎȱǟ 
  : ونتناول فيه 

 ǂة سريعة عن الصورة السياسية للمغرب األوسȔ منذ الفتح اإلسالمي وحىت قيام دولة              -1
 .تيهرت

 .نبذة خمتصرة عن أمراء تيهرت الذّين عاصرهم هود اهلّواري -2
 .مالمح النظام الداخلي والعالقات اخلارجية -3

ذكرت آنفا أنّ هودا بن حمكّم اهلّواري ولد ما بني العقد األول والثاين من القرن الثالث                
 إمامة أفلح بن     اهلجـري، وتوفّـي ما بني العقد الثامن والتاسع اهلجري، وهبذا يكون قد عاصر             

عـبد الوّهـاب ومـن أتـى بعده، وال ندري هل كانت وفاته قبل هناية الّدولة الرستمية أم                       
 .(1)بعدها؟

وحنـن ال يهّمنا هنا سوى احلديث عن عصر هود اهلّواري، ومدى تأثريه يف العملية التفسريية،                
 .ولة الرستميةقبل ذلك نتحّدث عن حالة املغرب األوسȔ منذ الفتح حّتى قيام الّد

 
 ȯوɉǟ țرȦȱǟ :           ɂņǪǵ ɄȵɎȅɋǟ ǴǪȦȱǟ ǾȺȵ Ȕȅوɉǟ ǡرȢȶȲȱ ǦɆȅǠɆȆȱǟ ǥǿɀȎȱǟ ȸȝ ǦȞريȅ Ǧǂ

ǧرȾɆت Ǧȱوǻ ȳǠɆȩ. 
 :لقد شهدت اجلزائر ثالثة فتوح

  ȯوɉǟ ǴǪøȦȱǟ :                  عـلى يد موىل مسلمة بن خملد األنصاري أيب املهاجر دينار الذّي فتح نوميديا
ليم واسع يطلّ على البحر املتوسȔ ميتد من ساحل مدينة اجلزائر           إق[ وموريطانيا   ]مـدن الزاب  [

 إىل أن وصل إىل تلمسان، وكان ذلك يف خالفة معاوية           ]تقريبا إىل آخر ساحل املغرب األقصى     
 .بن أيب سفيان
 ƆǠǮȱǟ ǴǪȦȱǟ :               بعد وفاة معاوية بن أيب سفيان تولّى اخلالفة يزيد بن معاوية والذّي ولّى عقبة بن
يقية، فراح يفتح القالع وراء القالع واحلصون وراء احلصون حّتى اعتقد أّنه مل تعد له  نافع إفر

، وغفل عن   ]البحر األطلسي [من بالد يفتحها إلدخاهلا يف اإلسالم، وإّنما وراءه حبر الظلمات           

                                                           
 .15ما سبق من البحث، ص: ينظر (1)
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الـرببر الذّين شقوا عصى الطاعة، فصاروا قّوة ال تقهر على يد كسيلة بن ملزم األوريب، فأقبل                 
 .بة على اجلهاد حّتى استشهد وأصحابه يف سبيل اإلسالم وإعالء كلمة اهللاعق

 ǬȱǠǮȱǟ ǴǪȦȱǟ :              بعد وفاة عقبة بن نافع أرسل اخلليفة حّسان بن الّنعمان الغّساين ليثأر، ويف هذه
الفـترة افترق الرببر والروم وكّونوا ألنفسهم دويالت، وكانت أكرب قّوة آنذاك الكاهنة، وهي              

 حتّصنت يف جبال األوراس، وكّونت لنفسها استقالال بربريا حيميه جيش قوّي،            ملكـة بربرية  
فشـّن حّسان بن النعمان حربا ضّدها، فكان نتيجة احلرب أن اهنزم، فتراجع طالبا اإلغاثة من                
اخلليفة عبد امللك، الذّي مل يرسلها له يف حينها النشغاله بثورة خراسان، فلّما وصله املدد كان  

ـ    نة قد تزعزع، وضعفت قّوهتا نتيجة سياستها احلربية فصارت لقمة سائغة يف فم     عـرȇ الكاه
الفـاحتني، وهبذا االنتصار أصبحت القبائل الرببرية والرومية تذعن بالوالء للفاتح اجلديد، فعّم             

Ȕ(1)اإلسالم أرجاء املغرب األوس. 
ور األمم اجلديدة   كانـت الّدولـة األموية قد امتازت بانتصارها للعرب ّمما أّدى إىل نف            

اإلسـالمية، ومـن مجلة هذه األمم الرببر الذّين استوىل على تفكريهم احلّياد واالستقالل عن               
الّدولـة، وكـان العتناق املغاربة املذهب اإلباضي، األثر البالغ يف انفصال املغرب عن املشرق               

: ثة أقاليم وهي  انفصـاال سياسيا واقتصاديا، مثّ ظهرت دويالت قسمت املغرب العريب إىل ثال           
دولة األغالبة يف املغرب األدƅ، ودولة بين رستم يف املغرب األوسȔ، ودولة األدارسة يف املغرب               

 . ، وحنن ال يهّمنا هنا سوى دولة بين رستم(2)األقصى
لقد ناهلا يف الّتاريخ ظلم فاحش      : يقـول األستاذ أمحد توفّيق املدين عن الّدولة الرستمية        

لذلك جند  . (3)جائرة، إذ تعّمد أغلب املؤّرخني تناسيها أو الّدرس عليها        وغمـȔ حقّها بصفة     
طرح هذا املوضوع صعب لقلّة املصادر واملراجع من جهة، ومن جهة أخرى تناقض املعلومات              

 . وتداخلها يف كثري من األحيان يف املصادر املتوفرة
 ألوسȔ وقد أّسسها القاضي تعترب الّدولة الرستمية أبرز حركة استقاللية مبكرة باملغرب ا

                                                           
علي حمّمد عمر : ابن عبد احلكم، فتوح مصر واملغرب، حتقيق:  ومابعدها، وينظر 99عـثمان الكعـاك، املرجع السابق، ص       (1)

 .، وغريمها232  إىل 220، ص )م1995هـ، 1415. مكتبة الثقافة الدينية، مصر(
 . وما بعدها10 ّحباز، الّدولة الرستمية، ص: ينظر (2)
 .11نفس املرجع، ص  (3)
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، وقد ƽلت الّدولة    (1)عـبد الـرمحان بن رستم الذّي بىن مدينة تيهرت وجعلها عاصمة دولته            
، وآل  (2)الرستمية كلّ أرجاء البالد اجلزائرية احلالية ما عدا بعض جهات قليلة باجلنوب والشرق            

 من  (4)سعد البصري ، اعتنقوا املذهب على يد سلمة بن        (3)رسـتم مـن اخلـوارج اإلباضيني      
، وينسب أتباع هذا املذهب     (5)أصحاب اإلمام أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية التميمي البصري         

، وهي نسبة غري قياسية، ملا اشتهر به من مواقفه الصرحية           (6)إىل عـبد اهللا بـن إباض التميمي       
، (7)زيد األزدي واجلريـئة اجتاه احلكم األموي، إذ كان يعمل حتت أوامر أيب الشعثاء جابر بن               

، وعلى يد اإلمام أيب الشعثاء وتالميذه انتشر املذهب اإلباضي          (8)فأخذ املذهب امسه وبقي عليه    
 .ليعّم املعمورة شرقا وغربا

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .42، 1/41الدرجيين، املرجع السابق،  (1)
 . وما بعدها2/17امليلي، املرجع السابق،  (2)
)       م1984،  7:ط. مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، مصر    (أمحـد شـلƑ، موسـوعة الّتاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية            (3)

4/207 . 
عامل وداعية صّنفه الدرجيين يف طبقة تابعي       ) م752 -هـ  135ت(سعد بن علي بن أسد احلضرمي اليمين        هـو سلمة بن      (4)

هو . الّتابعني، أخذ العلم عن إمام املذهب جابر بن زيد وعن أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية وعن ضمام بن السائب وغريهم                    
 12،  1/11الدرجيين، املرجع السابق،    : ينظر. املغرب اإلسالمي أّول من جاء من البصرة مبذهب اإلباضية ليدعو إليه يف بالد            

 .61،62ص، وّحباز، الّدولة الرستمية، 418، رقم الترمجة 2/189وّحباز وآخرون، معجم أعالم اإلباضية، 
 .42، 41ص، ينظر ترمجته من البحث، 7اجلناوين، املرجع السابق، ص: ينظر (5)
من قبيلة متيم نشأ يف البصرة، عاصر فتنة افتراق املسلمني بعد صفني، إليه             ) هـ1ق(هـو إبـاض بن عمرو املري التميمي          (6)

ينسـب املذهـب اإلباضي ملواقفه العلنية من خمالفي مجاعته، وكان يصدر آراءه عن مشورة إمام املذهب الّروحي جابر بن                    
 73صما بعدها وّحباز، الّدولة الرستمية،       و 43ص و الّنامي، املرجع السابق،      2/214الدرجيين، املرجع السابق،    : ينظر. زيد

 .1، رقم الترمجة 6، 2/5 - قسم املغرب-وما بعدها، وّحباز وآخرون، معجم أعالم اإلباضية 
 .40صمن البحث، : ستأيت ترمجته، ينظر (7)
 . وما بعدها، وغريه43عمرو خليفة الّنامي، املرجع السابق، ص : ينظر (8)
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ƆǠǮȱǟ țرȦȱǟ : ǻɀȽ ȴȽرȍǠȝ ȸيǎǾȱǟ ǧرȾɆت ǒǟرȵǕ ȸȝ ǥرȎǪƯ ǥǾǤȹ 
 اإلمارة اإلباضية   ملا تأّسست دولة تيهرت على يد عبد الرمحان بن رستم، ظهرت بذلك           

، تعاقب عليها ƣانية أئّمة حّتى سقوطها سنة        (1)هـ، واليت دامت قرنا وثالثني عاما     160عـام   
، وملا كانت دراستنا مرتبطة باملفّسر هود اهلّواري، فسوف نقف على األئّمة الذّين             (2)هـ296

Ȕعاصرهم هود فق. 
لقرن الثالث اهلجري وتوفّي يف     ذكـرت آنفا أن هودا ولد يف العقد األول أو الثاين من ا            

، وهبذا يكون قد ولد يف عصر أفلح بن عبد الوّهاب            (3)العقـد الثامن أو التاسع من نفس القرن       
ـ 240هــ،   190( وعاصر األئّمة الذّين أتوا من بعده، على اعتبار أّنه عاȇ فترة سقوط            ) هـ

 :ما يليتيهرت على يد الفاطميني، وإليك نبذة خمتصرة عن هؤالء األئّمة في
1 .ǡǠņȽɀȱǟ دǤȝ ȸǣ ǴȲȥǕ: 

هـ، والذي كان قد رّشحه     190تولّـى اخلالفة بعد وفاة أبيه اإلمام عبد الوّهاب سنة           
، فسلك سياسة أبيه، وعرفت تيهرت بعثا جديدا على يده رغم الفƒ الّتي             (4)للخالفة من بعده  

ه استطاع أن جيمع املغرب     ظهرت يف أواخر عهد اإلمام عبد الوّهاب، فبدهاء اإلمام أفلح، وقّوت          
األوسـȔ حتت رايته رغم التنافر والتناحر بني القبائل الرببرية، ولعلّ هذا التفّرق هو الذّي جعل           
خالفـته تـدوم Ʀسني عاما حّتى ƽخ يف ملكه، وابتىن القصور واّتخذ بابا من حديد، وبىن                 

 تيهرت الترف والرخاء،    ، فنال على عهده سكان    (5)اجلفـان وأطعم فيها كما يقول ابن الصغري       
 .(6)هـ تاركا األمر البنه من بعده240وتوفّي سنة 

2 .ǴȲȥǕ ȸǣ كرǣ ɀǣǕ : هـ241 -هـ 240(حكم ما بني( 
تلقّى العلم بتيهرت على علمائها، وعلى والده وجّده، له ولوع بالشعر والّتاريخ، وكان  

شؤون اإلدارة والسياسة، حيث    مشّجعا للعلماء، وحمّبا ملظاهر الزخرفة واحلضارة، متساهال يف         

                                                           
 .98، 1/97بق، حيي بوعزيز، املرجع السا (1)
 .133 وما بعدها و110ّحباز، الّدولة الرستمية، ص: ينظر (2)
 .15ينظر من البحث، ص (3)
 .133وهذا ما ذهب إليه الكّعاك، املرجع السابق، ص  (4)
 .53املرجع السابق، ص (5)
 .292الباروين، املرجع السابق، ص (6)
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، وما مّيز عهده فتنة ابن عرفة الّتي أخرجته         (1)تـرك األمر ألخيه أيب اليقظان وصهره ابن عرفه        
، وهبذا انتهت خالفته الّتي مل تبلغ        (2)مـن تـيهرت واسـتوىل عليها حمّمد بن مّسالة اهلّواري          

 .، وƳرها الضعف، تاركا وراءه دولة ممزقة مشّتتة أهنكتها الفƒ(3)السنتني
3 .ǴȲȥǕ ȸǣ دņȶƮ ȷǠȚقɆȱǟ ɀǣǕ : هـ281 -هـ 241(حكم ما بني( 

بعد تنازل أيب بكر بن أفلح عن اخلالفة ألخيه أيب اليقظان بايعه الّناس،  إالّ أنّ األحوال                 
مل تستقم له إالّ بعد سبع سنوات قضاها يف حماربة ابن مّسالة، واستطاع أبو اليقظان أن يدخل  

ـ    ، وقام بإصالحات كثرية يف البالد، (4)اعدة النفّوسـيني، فأعلن عفوه عن الثّوار      تـيهرت مبس
فاستقامت أحوال األّمة وباتت ترفل يف حلل العّز والّسيادة واألمن والسلم والعمران واحلضارة،             

 .(5)ولإلمام مناقب كثرية ال يسعنا اآلن ذكرها
4 .ȷǠȚقɆȱǟ ŸǕ ȸǣ ŹǠǵ ɀǣǕ : هـ294 -هـ 281(حكم ما بني( 

بعدمـا عمّر أبو اليقظان أربعني سنة يف اخلالفة، توفّي تاركا األمر البنه أيب حاŹ فبايعه                
، إالّ أنّ عهده كان بداية هناية الّدولة الرستمية، حيث اضطربت عليه األّمة،             (6)الـّناس إمامـا   

بعدها يف  وثـارت بـه الفƒ فأخرج من املدينة لسنة،  مثّ عاد إليها بعد أربع سنوات، ليمكث                  
، وعّده  (7)هـ294احلكـم ƣاين سنوات، لتحاك ضّده مؤامرة من بعض قرابته، حيث قتل سنة              

الدرجـيين آخر أئّمة الّدولة الرستمية العادلة، ألنّ حكم اليقظان بعده مل يكن شرعيا بل كان                
 .(8)تسلّطا واغتصابا

5 .ǴȲȥǕ ȸǣ ǡɀقȞهـ286 -هـ 282(حكم ما بني : ي( 
 الوراثة ظهر التنافس على امللك، ّمما أّدى إىل تفشي الفساد يف البالط             ملـا آل احلكم إىل    

الرسـتمي، إذ بـتويل أيب حاŹ اإلمامة ظهر عّمه يعقوب بن أفلح يف الساحة السياسية ليطلب                 
                                                           

 .182، رقم الترمجة 2/87 - قسم املغرب-ّحباز وآخرون، معجم أعالم اإلباضية (1)
 . وما بعدها297ذكر هذه الفتنة بالتفصيل الباروين يف األزهار الرياضية، املرجع السابق، ص (2)
 .310نفس املرجع، ص  (3)
 .2/24امليلي، املرجع السابق،  (4)
 . وغريمها135، وعثمان الكّعاك، املرجع السابق، ص2/24امليلي، املرجع السابق، : يرجع إىل (5)
 .127، 126ّحباز، الّدولة الرستمية، ص (6)
 .، وغريه2/24امليلي، املرجع السابق،  (7)
 .94، 1/84الدرجيين، املرجع السابق،  (8)
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اإلمارة لنفسه، فدارت حروب بينه وبني أيب حاŹ ليخرج هذا األخري تاركا األمر لعّمه، إالّ أّنه                
ع سنوات استجمع أبو حاŹ أنصاره ورجع إىل تيهرت ليبسȔ نفوذه من جديد،             وبعد مرور أرب  

 ليترك له األمر، إالّ أنّ نار الفتنة مل ختمد، حيث  ]قبيلة ضواحي طرابلس[فـيفّر عّمه إىل زواغة  
 .(1)قتل على يد بعض قرابته ليؤول احلكم بعد ذلك ألخيه

6 .ȷǠȚقɆȱǟ ŸǕ ȸǣ ȷǠȚقɆȱǟ : هـ296 -هـ 294(حكم ما بني( 
تولّـى اإلمامـة بعد مقتل أخيه، فبقي يف احلكم سنتني مضطرب األحوال فاقد العزمية               
واإلرادة، فكان ذلك من أسباب خراب الّدولة، وكانت الشيعة قد ظهرت يف تلك الفترة على               
يد أيب عبد اهللا الشيعي الذّي اغتنم فرصة اضطراب الّدولة الرستمية وضعفها، فدخلها بسهولة،              

ن مقاومة تذكر، فقتل اإلمام وأسرته، وأحدث يف املدينة فضائع خلّدها التاريخ، فبقي فيها              وبدو
، وهبذا انتهت الّدولة الرستمية الّتي كانت تسّمى يف يوم ما بعراق             (2)مـن بقـي وفـّر من فرّ       

 .، لتترك آثارا خملدة يف ذاكرة التاريخ(3)املغرب
 

ǬȱǠǮȱǟ țرȦȱǟ :ȱǟو ɄȲǹǟدȱǟ ȳǠȚȺȱǟ ǴȵɎȵǦɆǱǿǠƪǟ ǧǠȩɎȞ 
يرأسها إمام يلّقب بأمري املؤمنني بيده مقاليدها       ((الّدولة الرستمية مستقلّة استقالال تاّما،      

وتصاريف أمورها وله ترجع السلطتان الزمانية والروحية، ينتخبه وجوه املدينة، وزعماء املذهب            
أو صداقة أو سلطان يراعون فيه وشيوخ الّدين حبّرية عن غري مباالة وال تقاليد وال والء يف قرابة            

املعرفة والدراية والتحّنك والدهاء والعدل واإلنصاف جيريهما على نفسه قبل ذوي قرابته، وعلى   
ذوي قرابـته قبل احلاشية أو عموم السكان، وإن هم رأوا اعوجاجا قّوموه بالّسيف ال بالّرفق                

 .(4)))رواللّني، وأنزلوه من أريكته، من غري وجل أو أسف أو اعتبا
وبالـّرغم مـن كـلّ هذه الصفات يف اإلمام فإّنه ال يقدم على أمر من األمور إالّ بعد        
 استشارة الزعماء، فيعمل مبا قرروا له أن يعمل، وللّدولة قضاة وحمتسبون ورجال شرطة وحفظة 

                                                           
 . وغريمها127، وّحباز، الّدولة الرستمية، ص2/25امليلي، املرجع السابق، : ينظر كالّ من  (1)
دار النهضة العربية، بريوت،    (د عبد العزيز سامل، تاريخ املغرب الكبري        ، وسي 128،  127ّحباز، الّدولة الرستمية، ص   : يـنظر  (2)

 .، وغريمها2/565، )م1981. لبنان
 .104ّحباز، الّدولة الرستمية، ص (3)
 .125عثمان الكعاك، املرجع السابق، ص (4)
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 .لبيت املال وجند وغريها من املناصب، وهذه املناصب متثّل دعائم الّدولة وإليك تفصيل ذلك
1 .ǒǠȒقȱǟ: 

كانت السلطة العدلية منفصلة عن السلطة املركزية فيما عدا املظامل وهي اŎلس األعلى             
للقضـاء، جيلـس هلا السلطان ملراجعة القضايا املتظلّم فيها ومساع الشكوى حّتى من القضاة               

 .(1)أنفسهم، فهي من هذه الوجهة ذات صبغة إدارية أكثر منها عدلية
 .(3)، وللقاضي دار وسجل وخاŹ(2) برأي الشراةوتعيني القاضي يكون

لقد حفظ لنا الّتاريخ أمساء لقضاة يف الّدولة الرستمية أمثال حمكّم اهلّواري يف عهد أفلح               
 .(4)بن عبد الوّهاب، والذّي تروي عنه مصادر إباضية ومالكية طرائف كثرية، وعن غريه

2 .ǦǤȆƩǟ: 
بني الّرفق باحليوان وقمع الّغش واǂافظة على        ووظيفة اǂتس  (5)أّسسـها أبـو اليقظان،    

، فهي تقوم على    (6)النظافة، فيؤدبون الّغاȇ، وخيفّفون محل الدّواب ويأمرون بإزالة القاذورات        
 .األمر باملعروف والّنهي عن املنكر، إذ خيتّص صاحبها مبطاردة املنكرات

3 .ǦȕرȊȱǟ: 
 .(7)واهنجها حلفظ األمن وتغيري املنكروالشرطيون يطوفون بدروب املدينة : يقول امليلي

فكانت املدينة يف آمان وسلم ال ختشى تعكري الصفو أو حتيري الّراحة إالّ إذا دامهتها فتنة داخلية،                 
ويف هذا خيرب امليلي أّنه ملّا كانت إمامة أيب حاŹ كثر الفّجار وشربة اخلمور بسبب الفƒ، فولّى                 

نكر، فكّسرت خوايب اخلمر وشّردت الغلمان وأخذاهنم يف        الشـرطة رجلـني اشتّدا يف تغيري امل       
 .(8)اجلبال

 
                                                           

 .126عثمان الكّعاك، املرجع السابق، ص (1)
 .14، 13من البحث، ص: اري قاضيا، ينظروقد مّر علينا كيف Źّ اختيار حمكّم اهلّو (2)
 .2/20امليلي، املرجع السابق،  (3)
 . وغريمها126، وعثمان الكعاك، املرجع السابق، ص20نفس املرجع، ص (4)
 .126عثمان الكّعاك، املرجع السابق، ص (5)
 .2/20امليلي، املرجع السابق،  (6)
 .20نفس املرجع، ص (7)
 .20نفس املرجع، ص (8)
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4 .ǯǟرƪǟ ȷǟɀيǻ: 
وهـو ديـوان يعـرف ببيت املال لقبض األموال الداخلة، ودار الزكاة لدخول املال               

 . (2)، واملالية جتمع من الزكوات واجلزية وخراج األرضيني(1)وخروجه
 :مال اجلبايةقال ابن الصغري متحّدثا عن اجلباة ومصارف 

خيـرج أهل الصدقات أواين الطعام ويأتون أهل النعم، فيقبضون الواجب ال يŁظلمون             ((
وال يłظـلمون، فالطعام يدفع للفقراء، والّشاة والبعري تباع، ويدفع منها عطاء العّمال وما بقي               

لطعام، يّوزع على الفقراء، فيحصون من يف البلد منهم ومن حوهلا، وحيصى ما يف األهراء من ا               
ويشـترى مـن باقي مال الصدقة أكسية صوف وجباب وفراء وزيت، ويدفع ألهل كلّ بيت                
بقـدر ذلك، ويؤثّر بأكثر ذلك اإلباضيون وما اجتمع من اجلزية واخلراج وما أشبه ذلك يقطع                
مـنه اإلمام لنفسه وحشمه وقضاته وأهل شرطته والقائمني بأموره وما يكفيهم يف سنتهم، وما               

 .(3))) صاſ املسلمنيفضل صرف يف
ومـنه يـلحظ أنّ املالية تصرف تقريبا على فقراء األمة لبساطة النظام ولكون الّدولة               

 .منحصرة فقȔ يف تيهرت وما حوهلا
 :Ⱥƨǟد. 5

، (4)للدولـة الرسـتمية جـند من العرب والعجم، وجلّ االعتماد على القبائل املوالية             
تيهرت، حتطّم نفوسة يف موقعة مانو سنة          وخاّصـة نفوسـة، إذ مـن أسباب سقوط اإلمامة ب          

هــ، ويعّد النفوّسيني الدرع الواقي للّدولة، واملّادة العسكرية األساسية الّتي كانت وراء             283
، مثّ إنّ الّدولة الرستمية كانت تعتمد يف مجيع حروهبا          (5)كـلّ انتصار أحرزته الّدولة الرستمية     

ي على التطّوع، فعندما حتتاج إىل جيش من        سـواء كانـت من هجوم خارجي أم فوران داخل         
 ...املقاتلني يعلن اإلمام ذلك ويدعو الّناس إىل محل السالح لرّد عدوان أو حفظ أمن 

                                                           
 .127ان الكّعاك، املرجع السابق، صعثم (1)
 .2/20امليلي، املرجع السابق،  (2)
 .36، 35املرجع السابق، ص  (3)
 .2/20امليلي، املرجع السابق،  (4)
 .129ّحباز، الّدولة الرستمية، ص (5)
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فالّدولة الرستمية هي الّدولة الوحيدة يف ذلك احلني الّتي ليس هلا جند قابع يف الثكنات               
هذا وغريها من   . (1) والغارات ينـتظر التعلـيمات وحيـلم باملكاسب واملغاƄ من وراء احلرب          

 .املناصب وقد أمهلناها لقلّة املراجع
أّما عن العالقات اخلارجية فنجد للّدولة التيهرتية عالقات طّيبة مع جرياهنا القبائل حيث             
كانت تبين معهم عالقات املوّدة والصداقة وحسن اجلوار، فهي مل تكن دولة توّسع بل من آوى                

ا تركته، والدليل على ذلك أّنها مل تشتبك يف أية معركة بقوهتا الكاملة             إليها آوته ومن أزور عنه    
زاحفة من العاصمة أو قلب الّدولة، وإّنما كانت تقع هلا املناوشات على أطراف احلدود، فيقف               
هلـا اجلانب القريب منها، كالثورة على األغالبة يف طرابلس، والثورة على العّباس بن أمحد بن                

، ومن العالقات احلسنة عالقة الرستميني مع دولة        (2)يف جبل نفوسة  طولـون صـاحب مصر      
، وعالقتهم كذلك مع بين     (3)مكناسة بسجلماسة وذلك لتقارب مذهبيهما اإلباضية والصفرية      

أمـّية أمـراء األندلـس، وّمما يدلّ على ذلك أّنه يف عهد اإلمام أفلح ملا بىن األغالبة مدينة هلم                    
دّمرها أفلح تدمريا كامال،    " العّباسية"ـ، وأطلقوا عليها اسم     ه239بالقـرب من تيهرت سنة      

وأخـرب بذلك أمراء بين أمّية باألندلس، فما كان من هؤالء، إالّ أن أرسلوا إليه هدية ƣينة تقدر                  
، وكذلك عالقتهم مع السودان إذ كانت تربطهم هبا عالقات          (4)مبائة ألف درهم تقديرا لعمله    

 .(5)جتارية
 على احلياة السياسية لعصر هود بن حمكّم اهلّواري، الحظنا من خالهلا            هـذه إذا نظرة   

كـيف بلغـت الّدولة التيهرتية قّمة االزدهار والرخاء، مثّ كيف ترّدت إىل حضيض الضعف               
 .والفوضى

 

                                                           
 .51، 50علي حيي معّمر، اإلباضية يف موكب الّتاريخ، املرجع السابق، ص (1)
 . وما بعدها46 نفس املرجع، ص: ينظر (2)
 .2/21امليلي، املرجع السابق،  (3)
 .122ّحباز، الّدولة الرستمية، ص: البالذري، فتوح البلدان، نقال عن  (4)
 . وغريه123عثمان الكّعاك، املرجع السابق، ص (5)
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 ƆǠǮȱǟ ǢȲȖƫǟ :ǦɆȺديȱǟ ǦȱǠƩǟ 
كتاب دخـل اإلسـالم املغرب األقصى على يد عقبة بن نافع ملا كان له من احلجة بال   

والسـيف، ومل ترسـخ قواعـد اإلسالم إالّ بعد إرسال اخلليفة عمر بن عبد العزيز عشرة من                  
، فكانوا بعد ذلك عمدة يف انتشار اإلسالم        (1)الفقهـاء لتعلـيم الرببر أصول الّديانة اإلسالمية       

 .(2)وثبوت العقيدة يف ربوع املغرب، ويف بعض بلدان اجلنوب، كالسودان ومايل
لّدولة األموية منتصرة للعرب ثار الرببر، وأرادوا أن يستقلّوا عنها، وهذا ما            وملّا كانت ا  

ألفوه من حياة الطالقة واالستقاللية من جهة ومن معاملة األمويني من جهة أخرى، حيث كانوا        
جيعلوهنـم يف طالئـع الفـاحتني، كما استغلوا ثرواهتم وخرياهتم مللء خزائنهم، فوجد مذهب               

، بعدما قهره األموّيون يف املشرق، فأخذ الرببر يف         (3)ناسب لينتشر يف املغرب   اإلباضـية اجلو امل   
اعتناق املذهب ملّا وجدوا فيه من الرجوع إىل املنابع األوىل لإلسالم، ومل يكن املذهب اإلباضي               
وحـده يف املغـرب العريب، بل كان إىل جانبه مذاهب أخرى كاخلارجية والصفرية واملالكية               

 .(4)ريها من املذاهب، وقد امتازت كلّ على حدة حباراهتا ومساجدها وحمافلهاوالواصلية وغ
يـروي امليلي أنّ كثرة احلروب يف املغرب العريب ليس منشؤها اختالف العقيدة بل ما               
كـان علـيه الرببر من خلق الفوضى، وكراهية السلطة والدليل على ذلك أنّ الّدولة التيهرتية                

العقيدة من صفرية وسّنية ومعتزلة، ومل جتربهم احلكومة قȔّ على          وحدهـا جتمع طوائف خمتلفة      
عقـيدهتا، بـل كان أئّمة املساجد ال مينعون أحدا من الصالة يف مساجدهم وال يكشفون عن                   

 .(5)حاله

                                                           
، 40، ص )م1983لكتاب  الدار العربية ل  (هند شلƑ، القراءات بإفريقية من الفتح إىل منتصف القرن اخلامس اهلجري            : ينظر (1)

. مكتبة املعارف، الرباط، املغرب    (-من الفتح اإلسالمي إىل ابن عطية     –الكنوين، املدرسة القرآنية يف املغرب      : وينظر كذلك 
 .37 إىل 21، ص )م1981هـ، 1401، 1:ط

بة االستقامة، مسقȔ، مكت(، وما بعدها، وحمّمد صاſ ناصر، منهج الدعوة عند اإلباضية     13اجلـناوين، الوضع، ص   : يـنظر  (2)
 . وما بعدها267، ص)م1997هـ، 1418. عمان

 .30من البحث، ص: سبق اإلشارة إليه، ينظر (3)
 .12، 2/11، وامليلي، املرجع السابق، 138الكعاك، املرجع السابق،  (4)
 .2/29امليلي، املرجع السابق،  (5)
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ومن أتى إىل حلق اإلباضية من غريهم قرّبوه ونظروه ألطف مناظرة،           : قـال ابن الصغري   
 .(1) حلق غريهم كان سبيله كذلكوكذلك من أتى من اإلباضية إىل

وكانت إىل جوار الّديانة اإلسالمية يف املغرب األوسȔ الديانة املسيحية والديانة اليهودية            
أنّ قبيلة من قبائل الرببر     : بـل هناك من حتّصن باجلبال وبقي على معتقداته، فقد روى البكري           

 .(2)كانت تعبد الثور يف القرن السادس
، وخاّصة بعد ظهور الّدولة     (3)ضي أكثر انتشارا يف املغرب األوسȔ     ويعـّد املذهب اإلبا   

إذ إنّ ملساته اإلباضية يف التفسري      " هود بن حمكّم اهلّواري   "الرسـتمية، الّتي ينتمي إليها مفّسرنا       
 .يبني مذهبه(4)واعتماده على فقه أصحابنا

أقرهبا إىل تعاليم   واإلباضـية هم أتباع عبد اهللا بن إباض، وهم أعدل فرق اخلوارج، و            ((
أهل السّنة، وهم جيمعون على أنّ خمالفيهم من املسلمني ليسوا مشركني، وال مؤمنني، ولكّنهم              

 .كفار
كفر النعمة، وأجازوا شهادة خمالفيهم من املسلمني،       : ويـروى عـنهم أّنهـم يريدون      

اربون هللا  ألĉهنم حم . ومناكحـتهم، والـتوارث معهـم، وحّرموا دماءهم يف الّسر دون العالنية           
ولرسـوله، وال يديـنون ديـن احلّق، ودارهم دار توحيد إالّ معسكر السلطان واستحلوا من                

اخليل والسالح، وكلّ ما فيه قّوة حربية هلم، ومل يستحلّوا غنائم الذهب والفضة بل              : غنائمهم
 .(5)))يرّدوهنا ألهلها

جابر بن زيد وأيب : أّمـا عن تأسيس املذهب حسب املصادر اإلباضية يرجع إىل الثالثي       
عبـيدة مسـلم بن أيب كرمية والّربيع بن حبيب صاحب املسند وإليك نبذة خمتصرة عن هؤالء                 

 .-رضوان اهللا عليهم–األئّمة 
 

                                                           
 .102املرجع السابق، ص (1)
 .107 السابق، صعثمان الكّعاك، املرجع: ينظر (2)
 .33علي حيي معّمر، اإلباضية يف موكب الّتاريخ، املرجع السابق، ص (3)
 .1/21هود، التفسري، : فقه جابر بن زيد وأبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية وعاّمة علماء اإلباضية وفقهائهم، ينظر: يقصد به (4)
 .2/224حمّمد حسني الذهƑ، املرجع السابق،  (5)
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 -ǣǠǱ ȳǠȵɋǟ–ȼȺȝ ǃǟ Ʉȑǿر ȁ ȸǣيد . 1
 جابر بن زيد األزدي اجلويف البصري من قبيلة اليحمد          (1)هـو الـتابعي أبـو الشعثاء      

 .(2)هـ93هـ، وتوفّي سنة 22 و 18ا بني عامي العمانية، ولد م
وهـو وإن كـان عمانيا فقد أمضى عمره يف البصرة إحدى عواصم العراق العلمية يف                

 .(3)ذلك احلني، ينشر العلم يف املساجد واŎامع، ويدعو إىل التمّسك بالّدين أصوال وفروعا
روى . قرن األول اهلجري  يعـّد اإلمام جابر بن زيد من أبرز علماء النصف الثاين من ال            

العـلم واحلديث عن ثلّة من مشاهري الصحابة منهم عائشة وعبد اهللا بن عباس وابن عمر وابن                 
: كان جابر يقول  . (4)مسـعود وأنـس بـن مـالك وجابر بن عبد اهللا وأبو هريرة، وغريهم              

قال عنه  . (5)يعين به ابن عباس   )) أدركت سبعني بدريا فحويت ما عندهم من العلم إالّ البحر         ((
عجبا ألهل العراق كيف حيتاجون إلينا      : جابر بن زيد أعلم  الّناس،  وقال أيضا        : ابـن عـباس   

 .(6)وعندهم جابر بن زيد، لو قصدوا حنوه لوسعهم علمه
أمجـع أهـل احلديث على عدالته وضبطه، فقد روى عنه البخاري ومسلم وأبو داوود            

 .والترمذي والنسائي، وجمموعة من املفّسرين

                                                           
. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان    (أيب نعيم أمحد بن عبد اهللا االصفهاين، حلية األولياء وطبقات األصفياء            : منيـنظر كالّ     (1)
هـ، 1407،  1:ط. دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان    (، وحيـي حمّمـد بكوȇ، فقه اإلمام جابر بن زيد            3/85،  )ط:د

، 230، رقم الترمجة    2/108 املرجع السابق،    - املغرب قسم-، وّحبـاز وغـريه، معجـم أعالم اإلباضية          18، ص )م1986
 .وغريهم

 .97، وحمّمد ناصر، املرجع السابق، ص11حيي حمّمد بكوȇ، املرجع السابق، ص (2)
 .97حمّمد صاſ ناصر، املرجع السابق، ص (3)
مراجعة بكري بن حمّمد الّشيخ بلحاج علي حيي معّمر، اإلباضية بني الفرق اإلسالمية عند كّتاب املقاالت يف القدمي واحلديث،              (4)

، وحمّمد صاſ ناصر، املرجع السابق،      658، ص )م2003هـ،  1423،  3:ط. نشر مجعية التراث، القرارة، غرداية، اجلزائر     (
 .2/109، وّحباز وغريه، معجم أعالم اإلباضية، 97ص

هـ، 1424، 3:ط. كتبة االستقامة، عمان م(الّربـيع بـن حبيب، املسند ضبȔ، حمّمد إدريس ، وتقدمي عاشور بن يوسف                (5)
 .، املقّدمة  م)م2003

. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان    (نفس املرجع، املقّدمة  ل، م، وأيب الفالح عبد احلي بن العماد احلنبلي، شذرات الذهب                 (6)
، 9:ط. رسالة، بريوت، لبنان  مؤسسة ال (، وƽس الدين حمّمد بن أمحد بن عثمان الذهƑ، سري أعالم النبالء             1/101،  )ط:د

 .4/481، )م1993هـ، 1413
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يعّد جابر بن زيد املؤّسس احلقيقي للمذهب اإلباضي، فهو الذّي أرسى أسسه العقدية             و
 .(1)ودّون فقهه ونظّم حركته

أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية إمام اإلباضية من بعده، وضمام بن السائب             : من تالميذه 
 بعضها يف   ترك آثارا جليلة  . (2)وقتادة شيخ البخاري وعمر وبن دينار وجعفر السماك وغريهم        

التعلـيم واإلفتاء، وأخرى يف التأليف والرواية، له مؤلّفات عدة ضاع جلّها، ومل يبق إالّ امسها   
 .(3)ضمن كتب الّسري

2 . Ǧƹرȭ ŸǕ ȸǣ ȴȲȆȵ ǥدɆǤȝ ɀǣǕ ȳǠȵɋǟ–ȼȺȝ ǃǟ Ʉȑǿ- 
هـ وتوفّي سنة       45هـو أبـو عبـيدة مسلم بن أيب كرمية موىل بين متيم، ولد حوايل                

كّني أبو عبيدة بابنته عبيدة الّتي  . شـتهر بالقفاف ألّنه كان يشتغل بصنع القفاف       هــ، ا  150
 .(4)أخذت العلم عن والدها، فرويت عنها آثار يف كتب الفقه اإلباضي

تعلّم العلوم وعلّمها، ورّتب روايات احلديث وأحكمها، وهو الذّي يشار          : قـال عنه الشماخي   
 .(5)إليه باألصابع بني أقرانه

امل جليل وسياسي حمّنك، عرفت اإلباضية على يديه أكرب إجنازاهتا السياسية يف            وهـو ع  
، روى عن كثري من الصحابة وعن جابر بن زيد وعن صحار بن العباس              (6)املشـرق واملغرب  
 . (7)العبدي من التابعني

 .(8)اشتهر بالّتقوى والورع والزهد واالنقطاع للدعوة إىل اهللا
 ده مشاهري أئّمة اإلباضية ودعاهتا أمثال محلة العلم إىل املغرب أنشأ مدرسة وختّرج على ي

 

                                                           
 .97، وحمّمد صاſ ناصر، املرجع السابق، ص120وما بعدها، وص  82الّنامي، املرجع السابق، ص (1)
 .2/109 -قسم املغرب-ّحباز وغريه، معجم أعالم اإلباضية  (2)
 . 658علي حيي معّمر، اإلباضية بني الفرق اإلسالمية، ص  (3)
، رقم الترمجة 2/418 -قسم املغرب -، وّحباز وآخرون، معجم أعالم اإلباضية       115حمّمـد صاſ ناصر، املرجع السابق، ص       (4)

891. 
 .ط:الّربيع بن حبيب، املسند، املقّدمة: ينظر (5)
 ).11: (، هامش75ّحباز، الّدولة الرستمية، ص: ينظر (6)
 .677ص، علي حيي معّمر، اإلباضية بني الفرق اإلسالمية (7)
 .2/238الدرجيين، املرجع السابق،  (8)
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 .(2)، له مؤلّفات يف فنون متفّرقة(1)والّربيع بن حبيب صاحب املسند
3 . ǢɆǤǵ ȸǣ ȜɆǣņرȱǟ ȳǠȵɋǟ–ȼȺȝ ǃǟ Ʉȑǿ- 

هو الّربيع بن حبيب بن عمرو األزدي الفراهيدي العّماين البصري الفقيه املشهور، كان             
 . هـ170هـ وتوفّي سنة75، ولد سنة (3)هب األّشم، وحبر العلم اخلّضمطود املذ

ولد بغضفان إحدى قرى الباطنة، ومل ميكث طويال يف عمان، بل انتقل إىل البصرة لطلب العلم،         
                   ſفتتـلمذ على اإلمام جابر بن زيد، و أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية وضمام بن السائب وصا

 .لك مكان الصدارة تدريسا وتأليفا وإفتاء، واحّتل بعد ذ(4)الدهان
مسند اإلمام الرّبيع عمدة اإلباضية، واإلسناد فيه       ) اجلامع الصحيح (ومـن أهّم مؤلّفاته     

الرّبـيع بن حبيب ، أبو عبيدة، جابر بن زيد، صحايب، الرسول، والصحابة هم              : كمـا يـلي   
نس بن مالك، وعائشة      بالدرجـة األوىل ابـن عـّباس وأبـو هريرة، وأبو سعيد اخلذري، وأ             

 .(5)وآخرون
وقـد عـّد الرّبيع اǂّدث احلافظ، ثقة عند األصحاب، عّدله اإلمام أمحد وأورده ابن           ((

حـّبان  يف  الـثقات  ووثقّـه حيي بن  معني  وعلي بن املديين، وترجم له  الذهƑ يف ميزان         
 .(6)))االعتدال

فضل يف إرساء قواعد املذهب ومبادئه      هـؤالء إذا أئّمـة املذهب اإلباضي، كان هلم ال         
لينتقل من مرحلة الكتمان إىل مرحلة الظهور إّبان نشأة الّدولة الرستمية،  مثّ إىل مرحلة الكتمان                

Ȕمرة أخرى بعد سقوطها واستيالء الفاطميني على املغرب األوس. 
 

                                                           
، والّنامي، املرجع   677 ، وعلي حيي معّمر ، اإلباضية بني الفرق اإلسالمية، ص          20،  1/19الدرجـيين، املـرجع السابق،       (1)

 .108 و 101صالسابق، 
 .677علي حيي معّمر، اإلباضية بني الفرق اإلسالمية، ص (2)
 .هـ:  والّربيع بن حبيب، املسند املقّدمة2/273، الدرجيين، املرجع السابق (3)
 .50حيي حمّمد بكوȇ، املرجع السابق، ص (4)
 .129الّنامي، املرجع السابق، ص (5)
 .662، 661علي حيي معّمر، اإلباضية بني الفرق اإلسالمية، ص (6)
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ǬȱǠǮȱǟ ǢȲȖƫǟ :ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ǦȱǠƩǟ. 
رية متنّوعة، وكان مبدينة تيهرت طبقات جنسية       لقـد ƽلت الّدولة الرستمية قبائل برب      

، والطبقات اجلنسية   (1)واجتماعـية خمـتلفة، منها الطبقات املذهبية والّتي سبق احلديث عنها          
كالعجم من أهل خراسان والعرب النازحني من املشرق واإلفريقيني من أهل القرياوان وغريها،             

 امتازوا حباراهتم وفرقهم يتولّى عليها الّشيوخ  والنفوسّيني من طرابلس واألندلسيني وغريهم، وقد     
 .(2)واملقّدمون

وكانت الطبقات االجتماعية على درجات، حّتى اّتسع العمران وعظمت الثروة العاّمة           
فاضـمحلّت الطبقة السفلى، واتسعت نطق الطبقة الوسطى، وأصبحت تداين الطبقة العليا وال             

، والذّي  (3)اعتبارات يف احلسب واجلاه والشرف    تفصـلها عـنها إالّ درجات يف عظم الثروة و         
يؤكّـد ذلـك هو رّد عبد الرمحن بن رستم اإلمام املؤّسس لتيهرت األموال الّتي تّربع هبا أهل                  
املشـرق لبـناء الّدولة، مبّينا تعفّفه واكتفاءه ورعيته ملا توصلوا إليه من مستوى معيشي راق،                

 عالمات الترف على وجوههم، وقد مّس هذا        حيث بنوا القصور، وغرسوا البساتني، وظهرت     
الـترف كـلّ القـبائل حـّتى البدوية منها على مدى اخلالفة الرستمية، حّتى صار هلم عبيد                  
اسـتقدموهم مـن السودان يقومون على خدمتهم يف املنازل والقصور ويف املزارع والبساتني              

فة، وجتاوزت يف بعض األحيان     ، لذلك تضاربت مصاſ طبقات اŎتمع وفئاته املختل       (4)واألرجاء
 كلّ املراحل حّتى حكموا على اŎتمع التيهريت        قـدرة احلاكم، وكان لألغنياء الدور البارز يف       

 .       (5)بالشتات يف النهاية
وجممـل القـول أنّ الّدولة الرستمية استطاعت وجبدارة أن حتكم دولة يسكنها خمتلف              

لطبقات، وفيما بينها كلّها عداوة أو تنافس، استطاعوا        األجناس والقبائل واألديان واملذاهب وا    
ذلك مع وجود قّوتني جماورتني األغالبة واألدارسة، وال شّك أنّ هلما الدور الكبري يف إشعال نار                

 .الفتنة بني احلني واآلخر إىل أن سقطت الّدولة

                                                           
 .38احلالة الدينية من البحث، ص: ينظر (1)
 .165ّحباز، الّدولة الرستمية، ص (2)
 .138عثمان الكّعاك، املرجع السابق، ص (3)
 .155ّحباز، الّدولة الرستمية، ص (4)
 .113، 112نفس املرجع، ص (5)
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Ȝǣǟرȱǟ ǢȲȖƫǟ :ǦيǻǠȎǪȩɍǟ ǦȱǠƩǟ 
ة، وهلذا اّتخذت عاصمتها حيث اجلبال املتصلة       اململكة الرستمية صحراوي  : يقول امليلي 

بالصحراء، فالغالب على أهلها الترحال وسكىن اخليام والقيام على املواشي والتجارة يف الّرب، أّما              
ومنه فاŎتمع التيهريت الذي    . (1)التجارة البحرية فبأيدي غريهم لعدم اتصال اململكة بالسواحل       

 .عة والتجارةيقوم على الزراعة والّرعي والصنا
1 . ǦȝǟǿȂȱǟ: 

إنّ ملوقـع تيهرت اجلغرايف الدور الكبري يف تنّوع مزروعاهتا، فهي جتمع بني املزروعات              
الّتلـية والصـحراوية، مـن زراعة احلبوب خاّصة منها القمح أساس معيشة السكان، وغرس               

ا اآلبار،  األشـجار كالـتني والزيتون والفواكه املختلفة، وزراعة النخيل، وألجل ذلك حفرو           
 .وأجروا املياه، وأقاموا األحواض وأحيوا املوات

أّما عن نوعية املمتلكات الزراعية، فقد كانت ملكية فردية أو عائلية، إذ طبيعة جغرافية              
املغـرب الوعـرة ال تسمح بامللكية اجلماعية، فاألرض الصاحلة للزراعة كثريا ما تكون ضيقّة               

 .(2)اة الوديان واألهنار اجلاريةوحمدودة خاّصة أننا جندها على حماذ
2 .Ʉȝņرȱǟ: 

إنّ تربـية املواشي يف املغرب العريب مقترنة بالزراعة، فالبالد اإلباضية مع كوهنا أراضي              
زراعـية فهـي رعوية كذلك، وهذا ما يؤكّده اليعقويب حيث يقول عن املغرب أّنه بلد زرع                 

 .(3)وضرع
اشية وتربيتها، ومل يقتصر األمر على عاّمة         مثّ إنّ طبيعة املغرب ساعدت على امتالك امل       

الّناس، بل جند أئّمة الّدولة الرستمية من مالكيها أيضا، كأيب اليقظان، وأيب حاŹ، وكان رعاهتم               
 .(4)من العبيد

ونتـيجة لذلـك فقد كثرت املنتوجات احليوانية كالّصوف واجللود والسمن والعسل            
 .وغريها

                                                           
 .2/26املرجع السابق،  (1)
 .، وما بعدها بتصّرف142ّحباز، الّدولة الرستمية، ص (2)
 .159ّحباز، الّدولة الرستمية، ص: اليعقويب، البلدان، نقال عن (3)
 .89، 88، املرجع السابق، صابن الصغري (4)
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3 .ǦȝǠȺȎȱǟ: 

هرتـية مرتـبطة بالزراعة، وبتربية املواشي، إذ ذلك املنتوج الزراعي           إنّ الصـناعة التي   
واحليواين حيتاج إىل صناعة زراعية من عصر الزيتون وطحن القمح وحتويل الصوف وغري ذلك              

فال يستبعد أن يكون بتيهرت أعداد من النّجارين واحلّدادين واخلّياطني والطّحانني والدّباغني            ((
على باب  " باب املطاحن "، مثّ إنّ إطالق اسم      (1)))ائع املشهورة آنذاك  وغريها من احلرف والصن   
، إّنما يؤكّد وجود مثل هذه الصناعة وغريها من الصناعات اǂلية،           (2)مـن أبـواب تـيهرت     

باإلضـافة إىل احتكاك الّدولة الرستمية بغريها من البلدان اŎاورة، واحتوائها أجناسا غري الرببر              
ئع متركبة من بربرية وفارسية وعربية ورومية وأندلسية عليها طابع          يكـون قـد اكسبها صنا     

 .(3)احلضارة اإلسالمية
4 .ǥǿǠǲǪȱǟ: 

تعـّد الـتجارة كحال الصناعة، فهي كذلك مرتبطة بالزراعة وتربية املواشي، بل تقوم              
 أساسـا عـلى املـوارد الزراعية واحليوانية، ولتيهرت جتارة داخلية تتمثل يف األسواق الدائمة              
والدوريـة وجتارة خارجية مع جرياهنا وغريهم من أهل السودان واألندلس بل واملشرق أيضا،              

 .(4)حيث تعقد العمليات التجارية من كيل ووزن وخزن وبيع وشراء نقدا ومقايضة
وتعـّد الـتجارة من أهم النشاطات االقتصادية يف الّدولة الرستمية، لذلك فقد أنشئت              

هذا بّرا، أّما حبرا فقد كان      . أّمنت املسالك بإرسال اجلنود مع التّجار     الطرق للقوافل التجارية و   
 ǜاملغرب يف عصر الرستميني لالتصال باألندلس إىل جانب موان ǜميناء تنس من أهّم وأكرب موان

 .(5)أخرى مثل ميناء فروخ وميناء وهران حيث تقع املبادالت التجارية
قتصادي، دور يف نشر اإلسالم وتعاليمه إذ       لقـد كـان للتجارة باإلضافة إىل الدور اال        

 ارتبȔ انتشار اإلسالم يف القرن الثاين والثالث والرابع للهجرة يف غرب افريقيا بالتجار إىل     ((

                                                           
 .164ّحباز، الّدولة الرستمية، ص (1)
 .166و، 145البكري، املغرب، نقال عن ّحباز، الّدولة الرستمية، ص (2)
 .123، وعثمان الكّعاك، املرجع السابق، ص2/27امليلي، املرجع السابق،  (3)
 .، وما بعدها بتصّرف175ّحباز، الّدولة الرستمية، ص (4)
 .2/26 وما بعدها، وامليلي، املرجع السابق، 188س املرجع، صنف (5)
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 .(1)))احلّد الذّي أصبح من العسري معه الفصل بني احلركتني
واملغرب، وبني  إنّ موقع الّدولة الرستمية االستراتيجي جعل منها نقطة ربȔ بني املشرق            

الشـمال واجلـنوب، ّمما أّمن هلا سبيل العيش الرغيد، باإلضافة إىل كوهنا كانت تنعم باألمن                
واالسـتقرار خاّصة يف القرن األول من نشأهتا، كلّ هذا أّدى إىل كثرة الوافدين عليها من شىت                 

 النقمة ظلّت   ، فتكونت بذلك حضارة رستمية مركبة من خمتلف احلضارات، إالّ أنّ          (2)املـناطق 
تالحق اإلباضية حّتى سقطت دولتهم، ومل حيفظ لنا الّتاريخ سوى الشيء القليل عنها، وهذا ما               

 .ملسته من خالل الدراسة
 

ȄȵǠƪǟ ǢȲȖƫǟ :ǦكريȦȱǟ ǦȭرƩǟ 
، إذ يعّد القرن الثاين والثالث      (3)نشأت الّدولة الرستمية يف بداية تاريخ املسلمني العلمي       

رية حقيقية يف شىت اجلوانب الّنقلية منها والعقلية، فكان هلذا التاريخ األثر            لـلهجرة انطالقة فك   
 .البالغ يف مسرية الّدولة الفتية

مل تكن تيهرت مدينة بسيطة وعادية، بل كانت قاعدة لدولة وعاصمة للعلم والفكر             ((
ها إشعاعا  ، فموقعها املمتاز جعل   (4)))والـثقافة، ومركـزا حيويا لالقتصاد والتجارة والعمران       

 .(5)للحضارة آنذاك، باإلضافة إىل اهتمام أئّمتها وشعبها مبختلف العلوم خاّصة الدينية منها
فهذا عبد الرمحان بن رستم كان مفّسرا، وله يف التفسري مؤلّف، وابنه عبد الوّهاب برز               

، (6)صيدةيف العلـوم الدينية، ونبغ أفلح يف األدب وله يف فضل العلم ومزاياه والتحريض عليه ق               
 .(7)وكان من أئّمة بين رستم من انتصب للتدريس باملساجد العاّمة

وّممـا ذكر التاريخ عن اهتمام األئّمة بالعلم، قّصة اإلمام عبد الوّهاب الذّي أرسل ألف               
ديـنار إلخوانـه بالبصرة ليشتروا له هبا كتبا، فاقتضى نظر هؤالء أن يشتروها ورقا، وتطّوعوا    

                                                           
 .262حمّمد صاſ ناصر، املرجع السابق، ص (1)
 .32، 31ابن الصغري، املرجع السابق، ص: ينظر (2)
 .2/27امليلي، املرجع السابق، : ينظر (3)
 .1/116حيي بوعزيز، املرجع السابق،  (4)
 .262ّحباز، الّدولة الرستمية، ص (5)
 .246الباروين، املرجع السابق، ص (6)
 .2/28امليلي، املرجع السابق،  (7)
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ّساخ حّتى أكملوا له ديوانا عظيما، فبعثوه إليه، فاجتهد يف قراءته، وملا انتهى  بـاملداد وأجرة الن 
احلمد هللا إذ ليس فيه مسألة غربت عين إالّ مسألتان، ولو سئلت عنهما ألجبت قياسا               : منه قال 

 .(1)على نظائرمها ووافقت الصواب
 ثالث حلق   هـ قد قعد بني يده    208وهـذا اإلمـام أفـلح قبل أن يتولّى اإلمامة سنة            

 .(2)يتعلّمون منه
وكذلـك ما يروى عن يعقوب بن أفلح آخر األئّمة الرستميني ملّا سأله أهل وارجالن               

معاذ اهللا أن يرتل على موسى وعيسى ما مل         : عّمـا إذا كـان حيفظ القرآن كلّه، فأجاب قائال         
 .((3)(أحفظه وأعرف معناه، فكيف بكتاب أنزله اهللا على نبّينا حمّمد 

كان هذا حال األسرة احلاكمة من التفوق العلمي، فال عجب أن ينعكس ذلك             فـإذا   
عـلى الرعّية، حيث يروي الدرجيين أنّ رجلني ختاصما يف اقتناء تفسري هود بن حمكّم اهلّواري،                

،  *، وكذلك قّصة تنافس اإلباضية الوهبية     (4)حـّتى كـادت أن تنشـب حـربا بني قبيلتيهما          
سري عبد الرمحان بن رستم، ويف رواية أخرى أنّ أحد الّشيوخ ملا مسع              على اقتناء تف   **والنكارية

بتفسـري اإلمـام عبد الرمحان بن رستم يباع يف أسواق قلعة بين محاد، شّد الرحال إليها، وملّا                  
اطمئن يا عبد اهللا فقد بيع الكتاب ووقع يف يد ال خيرج منها : وصلها وجد نكاريا فيها، فقال له

 .(5)، فاحبث إن شئت عن غريهوال ميكن أن تراه
، (6) مثّ إنّ العلم من شروط تّويل اإلمامة عند اإلباضية، فعلى اإلمام أن يكون عاملا حميطا              

وهـذا مـا ملسناه يف األئّمة الرستميني، حيث جند هلم إسهامات فكرية كالتأليف، وإسهامات               

                                                           
 .57، 1/56الدرجيين، املرجع السابق،  (1)
 .1/77نفس املرجع،  (2)
 .2/105نفس املرجع،  (3)
 .270من البحث، ص : وردت القّصة كاملة، ينظر (4)

 .11البحث ص: سبق التعريف بالوهبية، ينظر *
الّنامي، املرجع  : ة من اإلباضية مسيت كذلك إلنكارهم إمامة عبد الوّهاب بن عبد الرمحان بن رستم، ينظر              مجاع: الـنكارية  **

 .، وما بعدها201السابق، ص
 .2/471الدرجيين، املرجع السابق،  (5)
 .264ّحباز، الّدولة الرستمية، ص (6)
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، (1)حرقها أبو عبد اهللا الشيعي    عمرانية كإنشاء املساجد واملكتبات، مثل مكتبة املعصومة الّتي أ        
 .(2)والّتي حوت آالفا من اŎلدات

وكـان لكلّ من املساجد حبلقاهتا ومبناظراهتا العلمية واملكتبات الّدور الفعال يف تطوير             
الفكـر اإلباضـي الذّي ترك بصماته يف الفقه واألدب والفلسفة، وعلم الكالم، ويف النظريات               

ياسية واألخالقية، وال يزال تأثريها العلمي والفكري واملذهƑ إىل         االقتصادية واالجتماعية والس  
 .يومنا هذا يف مواطن عديدة باجلزائر

وقد ترجم الّشيخ الدرجيين يف كتابه طبقات املشايخ باملغرب حلوايل مائة وأربعني عاملا             
 يؤكّد  ، وهذا ّمما  (4)، وعـلماء تيهرت منهم من كان إباضيا ومنهم من كان مالكيا           (3)وفقـيها 

مساحة اإلباضيني وعدم تعصبهم حّتى وهم يف أّوج قّوهتم وسلطاهنم إّبان وجود الّدولة الرستمية              
ولكّنهم كشأن أي حركة دينية ذات طابع سياسي واجهوا املطاردة واملالحقة من            ((اإلباضـية   
وكان هذا الواقع املؤسف من أقوى األسباب الّتي جعلت أصحاب هذا الفكر            ... خصـومهم 

مضـطرين إىل إخفاء مؤلّفاهتم خشية أن يتطّلع عليها خصومهم فيصادروها،           ] ي اإلباضـي  أ[
، وإىل اآلن ال تزال أكثر كتب       (5)))وخمافـة أن يتعرضـوا هـم أنفسهم للتعذيب واالضطهاد         

 .اإلباضية وأمهها جمهولة حّتى عند اإلباضية أنفسهم فضال عن غريهم
كّم اهلّواري الذّي يكون قد تتلمذ على يد        هـذا عن احلياة الفكرية يف عصر هود بن حم         

، ولعلّه يكون قد اطّلع على مكتبة       (6)إمامها أفلح بن عبد الوّهاب وعلى غريه من علماء تيهرت         
تـيهرت قبل حرقها، ّمما ساعده على تكوين شخصيته العلمية الفذّة الّتي تركت لنا موروثا يف                

 .التفسري
لدينية واالجتماعية واالقتصادية والفكرية يف عصر      هـذه إذا جولة يف احلياة السياسية وا       

هـود بـن حمكّـم اهلّواري، الحظنا من خالهلا كيف أنّ الّدولة الرستمية رغم فارسية إدارهتا                 

                                                           
 .، وغريه2/28امليلي، املرجع السابق،  (1)
 .289تمية، صّحباز، الّدولة الرس (2)
 .الدرجيين، املرجع السابق، اجلزء األّول والثاين (3)
 .102 إىل 2/85الباروين، املرجع السابق، : ينظر (4)
 .3الّنامي، املرجع السابق، ص (5)
 .19ما سبق من البحث، ص: ينظر (6)
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وبربـرية رعيـتها استطاعت أن جتمع كلّ القبائل وكلّ األجناس حتت لوائها، وأن ختضعهم               
، فكانت وجهة لكل من     (1)بية فكرها لسـلطاهنا، وكل ذلك يرجع إىل إسالمية حكّامها وعر        

طلـب األمن أو العلم أو التجارة إىل أن بدأ اخلالف والشقاق بني أئّمتها على احلكم، وأخذت      
الدعـوة الشيعية تنتشر لصاſ العبيديني الفاطميني، وانتهى أمر اإلمارة الرستمية مبجّرد أن سلّم              

 كلّ مكان يف وارجالن وبين ميزاب ويف        اإلمـام اليقظان نفسه للعبيديني، وتشتتت اإلباضية يف       
، وكّونت لنفسها أسلوبا    (2)جـربة وجبال نفوسة وزجنبار وعمان واليمن وسجلماسة وغريها        

 .جديدا للتعايش يف ظل احلركات املتعاقبة
 

                                                           
ن الّدولة الرستمية، فاللّغة العربية مل تكن لتشكل        وهذا مل مينع من وجود اللّغة الرببرية الّتي كانت يف موازاة اللّغة العربية لسا              (1)

 .351 ، 350ّحباز، الّدولة الرستمية، ص: ينظر. العقدة لدى الرببر بل جندهم يعتمدون عليها يف كتاباهتم ومؤلّفاهتم
 .566، 2/565السيد عبد العزيز سامل، املرجع السابق، : ، وينظر كذلك1/116حيي بوعزيز، املرجع السابق،  (2)
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ƆǠǮȱǟ ȰȎȦȱǟ : ȴǎكƮ ȸǣ ǻɀȽ ƘȆȦت Ž ǥȁǿǠǤȱǟ ǧǠȶȆȱǟ

ɃǿǟņɀƬǟ. 
 

بعدمـا تعّرفنا على الّشيخ هود بن حمكّم اهلّواري وكتابه يف التفسري، سأحاول أن أبّين                
السمات العاّمة، وأن أقوم بوصف عام ملنهجه، ومن أين استقى ماّدة هذا املنهج، لذلك قّسمت               

 : كاآلينهذا الفصل إىل ثالثة مباحث
- ȯوɉǟ ǬǶǤƫǟ :مسات املنهج العام يف تفسري هود. 
- ƆǠǮȱǟ ǬǶǤƫǟ :مصادر هود بن حمكّم اهلّواري. 
- ǬȱǠǮȱǟ ǬǶǤƫǟ:بني األصل والفرع . 
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ȯوɉǟ ǬǶǤƫǟ :ɃǿǟņɀƬǟ ǻɀȽ ƘȆȦت Ž ȳǠȞȱǟ ǰȾȺƫǟ ǧǠƧ 
 : إنّ عمل هود اهلّواري يف املختصر نستخلصه من خالل

 .صرمنهجه من خطبة املخت .1
 .منهجه من التفسري .2

 
ȯوɉǟ ǢȲȖƫǟ :رȎǪǺƫǟ ǦǤȖǹ ȸȵ ȼǲȾȺȵ 

، وذلك بإيراد   )1(يف بداية خطبة املختصر ذكر هود اهلّواري الطريق الّتي تلقّى هبا التفسري            
، فذكر أّنه تلقّاه من طريق حفيده حيي بن حمّمد بن حيي بن             "حيي بن سالّم    "سـنده إىل أصله     

لّدافع إىل اختصار تفسري ابن سالّم، ورّبما يرجع ذلك إىل ثالثة           ، ومل يبـّين هـود ا      )2(سـالّم 
 :احتماالت كما أرى

 ȯوɉǟ ȯǠȶǪǵɍǟ :           قّق اعتمد ستةّ خمطوطاتǂضياع األوراق األوىل من املخطوطات، رغم أنّ ا
 .)3(أربعة منها من مدن وادي ميزاب، واثنتان من جزيرة جربة: يف حتقيق التفسري
ƆǠǮȱǟ ȯǠȶǪǵɍǟ :عمد النّساخ ترك ذلكت. 

  ǬȱǠǮȱǟ ȯǠȶǪøǵɍǟ :          يف " حيي بن سالّم    "تعّمد املّؤلف ترك هذا الدافع، بدليل عدم ورود اسم
ابن سالّم  عن أبيه عن      : "كـلّ التفسـري، إالّ يف بداية خطبة التفسري بذكر طريق الرواية بقوله            

ي، حيذف اإلسناد كلّما    ، مع أنّ ابن سالّم  صاحب األصل، حيث جند هود اهلّوار           )4(..."جّده
، وأحيانا )6(، أو جيعل آراءه وأقواله منسوبة إىل بعضهم     )5(كـان التفسري منسوبا ليحي بن سالّم      

                                                 
 )2:مقّدمة اǂقّق، ط (1/9هود، التفسري، :  ينظر )1(
 .21من البحث، ص :  سبقت ترمجته، ينظر )2(
 )1:مقّدمة اǂقّق، ط( 1/4ونفس املرجع، ) 2:مقّدمة اǂقّق، ط (1/9 هود، التفسري،  )3(
ولقد أمّدين األستاذ بلحاج شريفي بصورة مصورة عن        . ة األوىل الورق: خمطوطة الّشيخ احلاج صاſ بن عمر لعلي      : ينظر )4(

 .األوراق األوىل من املخطوطة فجزاه اهللا خري اجلزاء
 ⊆ΘΩ¬Ρ’ πŒΩ♥ΩΤ∈ ¬Ρ∇ΣŠΡ∏Σ∈ ?⇑ΠΞ∨ ΨŸ⊕ΩΤŠ ð∠Ψ√.ς′ ƒγΩΤ …: ، يف تفسري قوله تعاىل    1/117 يف تفسري البسملة، و      1/73: هود التفسري، مثال  :  ينظر  )5(

Ψ〈Ω⁄†Ω•Ψ™<√≅†Ω{ ςΚ… ΠΡŸΤΩ→Κς… &_〈Ω♥Ω∈ ΘΩ⇐ΜΞ…Ω Ω⇑Ψ∨ Ψ〈Ω⁄†Ω•Ψ™<√≅… †Ω∧ς√ Σ≤ΘΩ•Ω⊃ΩΩΤÿ Σ⇒Ψ∨ &Σ≤ΗΤΩΤ⇓ΚΚς‚≅… ΘΩ⇐ΜΞ…Ω †Ω⇒Ψ∨ †Ω∧ς√ Σ⊂Πς⊆Πς↑ΩΤÿ Σ“Σ≤Ω∼ΩΤ⊇ Σ⇒Ψ∨ Σ&∫:†Ω∧<√≅… ΘΩ⇐ΜΞ…Ω †Ω⇒Ψ∨ †Ω∧ς√ 〉÷Ψ‰ΩΤÿ ⌠⇑Ψ∨ Ψ◊ΩΤ∼↑Ω %ϑðΨ/≅… 

†Ω∨Ω ϑðΣ/≅… ∴Ψ⊃ΗΤΩ⊕ΨŠ †ΘΩ∧Ω∅ Ω⇐Ρ∏Ω∧⊕ΩΤ ≈(74) على التوايل1/33 و 1/11ابن أيب زمنني، املختصر، : ، وينظر74/ ، البقرة . 
 من سورة البقرة    59 يف تفسري اآلية     1/109 من سورة البقرة، و      36 يف تفسري اآلية     1/98: نفـس املرجع، ينظر مثال     )6(

 .ايل على التو1/29 و 1/23ابن أيب زمنني، املختصر، : أيضا، وينظر
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 أو  )4( أو أخربين  )3(بلغين كذا وكذا  :  ذكر الراوي، وأحيانا يقول    ن دو )2( أو يقول  )1(قال: يقول
 . ، فيظّن القارئ أنّ العبارة من قول هود اهلّواري)5(حّدثين

إنّ إغفـال هود اهلّواري لشخصية ابن سالّم  املفّسر األصل موجود يف تاريخ التأليف،               
، كما يقول األستاذ حممود حمّمد       هفقـد يذكـر الالحـق من سبقه ّممن نقل عنه وقد ال يذكر             

 . )6(شاكر
أّما عن منهجه من خطبة املختصر، فنجد هود اهلّواري بدأ مبا أسند من أحاديث وآثار               

وآخر ما نزل من القرآن الكرمي، مثّ يف القراءات، مثّ يف مجع القرآن وكيف كان يكتب                يف أّول   
وبتوجيه منه، فرّبما بكتابة بعض املكّي مع املدين، وبعض املدين مع           ) (على عهد رسول اهللا     

املكّـي، مثّ يف ماهـية القرآن املكّي والقرآن املدين وبيان الفرق بينهما، مثّ يف تصنيف اآليات                 
 علم، إذ إنّ هناك شروطا البّد من        لقرآنـية وأوجهها، مثّ يف التحذير من التقّول يف الّدين بغري          ا

املكّي : ، ومجلتها اثنتا عشرة خصلة، وهي معرفة      "حيي" توافرها يف املفّسر، نقلها هود عن أصل      
اإلضمار واملـدين، والّناسخ واملنسوخ، والتقدمي والتأخري واملقطوع واملوصول واخلاص والعام و          

 .  والعربية
وأخـريا ذكر هود اهلّواري فضل الصحابة والّتابعني يف العملية التفسريية، وخاّصة فيما             

 .     أصطلح عليه بالتفسري األثري
 

                                                 
 .1/219ابن أيب زمنني، املختصر، :  من سورة األنعام، وينظر2، يف تفسري اآلية 1/514: هود، التفسري، ينظر مثال )1(
 من سورة النساء،    11 يف تفسري اآلية     1/355 من سورة التوبة، و    74، يف تفسري اآلية     2/154: نفس املرجع، ينظر مثال    )2(

 . على التوايل1/147 و 1/321ابن أيب زمنني، املختصر، : وينظر
  .3/202، 3/100: هود، التفسري، ينظر مثال )3(
 .4/206: نفس املرجع، ينظر مثال )4(
 .4/444، 4/399: نفس املرجع، ينظر مثال  )5(
 ).1( اهلامش 1/25هود، التفسري، : ينظر )6(
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ƆǠǮȱǟ ǢȲȖƫǟ :ƘȆȦǪȱǟ ȸȵ ȼǲȾȺȵ 
مل يبـّين هود اهلّواري منهجه من التفسري، وال الّدافع من اختصار التفسري األصل كما               

ذكـر، وإƴّـا نستقي منهجه من خالل تفسريه لآليات القرآنية، وميكننا تلخيص             أسـلفت ال  
 :السمات ملنهجه العام يف التفسري يف النقاط التالية

يفّسر املؤلّف اآلية الواحدة أو اجلزء منها ويّتخذه مقطعا تفسرييا مستقال مهما كان             . 1
ن يفّسرون جمموعة من اآليات مجلة      متّصال مبا قبله أو ما بعده، Ɲالف بعض املفّسرين الذّي          

واحدة حسب ما تكّونه من مقطع متكامل أو وحدة تفسريية تاّمة، وهود يف تفسريه لآلية أو                 
اجلزء منها ال يورد متام اآلية يف بعض األحيان، وال يفّسر منها إالّ ما يراه جديرا بالتفسري                   

 …ς′ΞΜ…Ω Σ¬Σ<⊆Πς∏ð≡ ƒ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… Ω⇑<⊕ς∏Ω‰ΩΤ⊇ ΘΩ⇑Σς∏Ω–Κς… … :والبيان، ومن أمثلة ذلك تفسريه لقوله تعاىل        

Υφ⇔Σ∑Ρ∇Ψ♥∨Κς†ΩΤ⊇ ]∩Σ≤⊕Ω∧ΨŠ ςΚ… ΘΩ⇑Σ∑ΣšΘΞ≤Ω♠ &ξ∩Σ≤⊕Ω∧ΨŠ ‚ΩΩ ΘΩ⇑Σ∑Ρ∇Ψ♥∧ΣΤ …_⁄…Ω≤Ψ∂ Ν…&ΣŸΩΤ⊕ΩΤΨΠ√ ⇑Ω∨Ω 

Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿ ð∠Ψ√.ς′ ŸΩ⊆ΩΤ⊇ ðψς∏ðℵ≡ Ι&ΣΩ♥Τ⊃ΩΤ⇓ ‚ΩΩ Νϖ…〉ϒΨΠςΩΤ γŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ϑðΨ/≅… &…_Σ∞Σ∑ Ν…Σ≤Ρ<′≅…Ω ðŒΩ∧⊕Ψ⇓ ϑðΨ/≅… 

⌠¬Ρ∇∼ς∏Ω∅ :†Ω∨Ω ΩΩ∞⇓Κς… ¬Ρ∇∼ς∏Ω∅ Ω⇑ΨΘ∨ γ Η̂ΤΤΩΨ∇<√≅… Ψ◊Ω∧<∇Ψ™<√≅…Ω ψΡ∇〉ℵ≠Ψ⊕ΩΤÿ −&ΨΨŠ Ν…Ρ⊆ΠςΤ≅…Ω ϑðΩ/≅… Νϖ…Σ∧ς∏∅≅…Ω ΘΩ⇐Κς… 

ϑðΩ/≅… ΠΞΡ∇ΨŠ ]∫πΩ→ χ¬∼Ψ∏Ω∅ ≈(231))1(  الكتاب الفرقان، واحلكمة السّنة   : ، قال هود)وكذلك يف   )2 ،

 ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…ΣΤ⊆Ψ⊃⇓Κς… †ΘΩ∧Ψ∨ ¬Ρ∇ΗΤΤΩΤ⇒πΤΤ∈ΩƒΩ⁄ ⇑ΨΘ∨ Ξ‰ΩΤ∈ ⇐Κς… ƒΨ<Κ†ΩΤÿ β⋅⌠ΩΤÿ† … :تفسريه لقوله تعاىل  

‚Πς χ⊗Τ∼ΤΩΤŠ Ψ∼Ψ⊇ ‚ΩΩ β◊ΤΠς∏Σ ‚ΩΩ %β◊Ω⊕ΗΤΩ⊃Ω→ Ω⇐Σ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅…Ω Σ¬Σ∑ Ω⇐Σ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… ≈(254) )3(،  وال : أي:  قال هود
، ويف بعض األحيان جند هودا يفّسر النّص القرآين بتكملة معناه، أو من              )4(صداقة إالّ للمتقني  

 Ω∧ΩΤ⇒ΤÿςΚ… Ν…ΣΤ⇓Ρ∇ΩΤ† … :املقصود من النّص دون تفسريه، ومن أمثلة ذلك يف تفسريه لقوله تعاىل            

Σ¬ΠΡ∇Ξ⁄ŸΤΣÿ 〉‹Ω∧<√≅… ς√Ω ¬Σ⇒Ρ ℑ ω“Σ≤ΣŠ %ξ〈ΩŸΘΩΤ∼Ω↑ΘΣ∨ ⇐ΜΞ…Ω ¬Σ‰Ψ±ΣΤ β◊Ω⇒Ω♥Ωš Ν…ΣΤ√Σ⊆Ωÿ −ΨΨϒΗΤΩ∑ ⌠⇑Ψ∨ 

ΨŸ⇒Ψ∅ ∃ϑðΨ/≅… ⇐ΜΞ…Ω ¬Σ‰Ψ±ΣΤ β◊ΤΩΛΤΘΨ∼ΤΩ♠ Ν…ΣΤ√Σ⊆Ωÿ −ΨΨϒΗΤΩ∑ π⇑Ψ∨ &ð∉ΨŸ⇒Ψ∅ ΣΤ∈ ΘβΡ ⌠⇑ΨΘ∨ ΨŸ⇒Ψ∅ ∃ϑðΨ/≅… γ†Ω∧ΩΤ⊇ 

                                                 
 .231/البقرة  )1(
 .1/223هود، التفسري،  )2(
 .254/البقرة  )3(
 .1/238رجع السابق، هود، امل )4(
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Ψ∫:‚ΩΣ;ΗΤΤΩ∑ ΨζΩ⊆<√≅… ‚Ω Ω⇐Σ †ς∇Ωÿ Ω⇐ΣΩΤ⊆πΤ⊃Ωÿ †_ΤΤ‘ÿΨŸΩš (78)  :†ΘΩ∨ ð∠ΩŠ†Ω″ςΚ… ⌠⇑Ψ∨ ξ◊Ω⇒Ω♥Ωš Ω⇑Ψ∧ΩΤ⊇ ∃ϑðΨ/≅… :†Ω∨Ω 

ð∠ΩŠ†Ω″ςΚ…   ⇑Ψ∨  ξ◊ΤΩΛΤΘΨ∼ΤΩ♠  ⇑Ψ∧ΩΤ⊇  &ð∠Ψ♥πΤ⊃ΤΠς⇓   ð∠ΗΤΩ⇒<∏Ω♠⁄ςΚ…Ω  Ξ♣†Πς⇒Ψ∏√  &‚⊥Σ♠Ω⁄  υ Ω⊃Ω{Ω Ψϑð/≅†ΨŠ  

…_Ÿ∼ΤΤΞΩ→ ≈(79))1(     يقول هود تتّمة ملعىن اآلية ، :)      فظفرت هبا ونصرت على املشركني"Ω⇑Ψ∧ΩΤ⊇  

∃ϑðΨ/≅… (")2(     وكذلك يف تفسريه لقوله تعاىل ،: … ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐Σ≤ΩπΤ↑ΩΤÿ ΨŸΩ⊕ΨŠ ϑðΨ/≅… ⌠¬ΞΨ⇒ΗΤΩ∧ΤΤÿςΚ…Ω †_Τ⇒Ω∧ς’ 

„∼Ψ∏ΩΤ∈ ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… ‚Ω Ω⊂ΗΤς∏Ω ⌠¬Σς√ ℑ Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅… ‚ΩΩ Σ¬ΣΣ∧ΠΨ∏Ω|ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ‚ΩΩ Σ≤〉ℵ≠⇒ΩΤÿ ⌠¬Ξ∼ς√ΞΜ… Ω⋅⌠ΤΩÿ Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… 

‚ΩΩ ψΞ∼ΠΨ{Ω∞ΣΤÿ ψΣς√Ω }‡…ΩϒΩ∅ χψ∼Ψ√Κς… ≈(77))3(  هم أهل الكتاب  : ، يقول هود)وغريها من   )4 ،
األمثلة، وأحيانا جند هودا يترك آيات قرآنية دون تفسري، وهذا ما نالحظه خاّصة عند فواصل                

 .)5(اآليات
أو وتفسري ذلك أو وتأويل ذلك،      أي أو يعين    : يبدأ هود اهلّواري تفسريه لآلية بقوله     . 2
املعىن كذا، أو يبّين املقصود من النّص مباشرة وأحيانا جنده حييل إىل تفسري سابق أو               : أو يقول 

: ، أو بقوله  )7(، أو وقد ذكر يف غري هذا املوضع       )6(وقد فّسرناه يف غري هذا املوضع     : الحق بقوله 
ري لغريه، فهود اهلّواري أمني يف نقله عن         ، أّما إذا كان التفس    )9(أو سنفّسره ... )8(سنفّسرها

املفّسرين والعلماء السابقني، والّدليل على ذلك احتفاظه حبرفية اآلراء املقتبسة دون تصّرف              
 أو  )11("ذكر" أو   )10("قال"فيها، وهو ما يتبّين جبالء عندما ينّص على اسم املفّسر مقرونا بـ             

                                                 
 .79-78/النساء  )1(
 1/401هود، التفسري،   )2(
 .77/ آل عمران  )3(
 .1/295هود، التفسري،  )4(
 ...4/51 و28، 275، 3/30، و232، 102، 2/86، و479، 458، 1/449: مثال: نفس املرجع، ينظر )5(
 ... 4/202، 1/568: نفس املرجع، ينظر مثال )6(
 .3/458، 3/182: ر مثالنفس املرجع، ينظ )7(
 .3/27، 1/489: نفس املرجع، ينظر مثال )8(
 .3/358 :نفس املرجع، ينظر مثال )9(
 ...، 98، 1/81: املرجع، ينظر مثال نفس )10(
 ...، 99، 1/75: املرجع، ينظر مثال نفس )11(
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، غري أنّ هودا قد خيالف هذه القاعدة فيذكر النّص          )2("بيان قول فالن  "، أو   )1("يف تفسري فالن  "
، ّمما يؤدي إىل عدم التفرقة بني آرائه وآراء          )3(خمتصرا أو باملعىن دون أدƅ إشارة إىل صاحبه        

 .املفّسرين
يقف هود عند الكلمة القرآنية، فيوجهها إىل املقصود الشرعي آخذا مبنهج الفقهاء،            . 3

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐Σ⇒Ψ∨ΣΤÿ γ … :من سورة البقرة  ) 4،  3  لآليتني(ومن أمثلة ذلك تفسريه       ̂∼ΤΩ⊕<√≅†ΨŠ 

Ω⇐Σ∧∼Ψ⊆ΣΤÿΩ Ω〈λς∏ϑð±√≅… †ΘΩ∧Ψ∨Ω ⌠¬ΣΗΤΩ⇒Τ<∈ΩƒΩ⁄ Ω⇐ΣΤ⊆Ψ⊃⇒ΣΤÿ (3)  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω Ω⇐Σ⇒Ψ∨ΣΤÿ :†Ω∧ΨŠ ΩΞ∞⇓ΚΡ… ð∠∼ς√ΜΞ… :†Ω∨Ω ΩΞ∞⇓ΚΡ… 

⇑Ψ∨ ð∠Ψ∏‰ΩΤ∈ Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅†ΨΤŠΩ ψΣ∑ Ω⇐ΣΤ⇒ΨΤ∈ΣΤÿ ≈(4) الذّين يصّدقون بالبعث وباحلساب    : أي: ، يقول
 . وباجلّنة وبالّنار

ويقيمون الصلوات اخلمس املفروضة    : ، يقول  "…≅√±Ω⇐Σ∧∼Ψ⊆ΣΤÿΩ Ω〈λς∏ϑð :"وقوله تعاىل   

) (عليهم، حيافظون على وضوئها ومواقيتها، وركوعها وسجودها، على ما سّن رسول اهللا             
الزكاة : يعين  : ، يقول هود  "  ΘΩ∧Ψ∨Ω ⌠¬ΣΗΤΩ⇒Τ<∈ΩƒΩ⁄ Ω⇐ΣΤ⊆Ψ⊃⇒ΣΤÿ†": وقوله تعاىل . يف كلّ صالة منها   

يف الذهب والفّضة، واإلبل والبقر والغنم، والّرب        ) (املفروضة على ما سّن رسول اهللا        
 . وهكذا)4(والشعري، والتمر والزبيب

بل لبيان  يعتين هود بإيراد القراءات فيما حيتاج إىل ذلك، ال يقصد القراءات بذاهتا،             . 4
استعماالت أوجه الكلمة من ذلك فعال، فال يغادر آية فيها قراءات خمتلفة إالّ وذكرها، إالّ أّنه                
ال يعزوها إىل أصحاهبا إالّ نادرا، وسأفرد فصال خاّصا للقراءات يف تفسريه لذلك أكتفي بذكر               

Ȕوذج لالستشهاد فقƴ. 

، يقول  )ΠςΜΞ… Ξ⇑Ω∨ ð∩Ω≤ΩΤπΤ∅≅… Ω=◊ΩΤ⊇⌠≤ΤΣΤ∅ −&ΨΨŸΩ∼ΨŠ ... ≈(249))5‚ ... … :فمثال تفسريه لقوله تعاىل   
غǈرفة وغǊرفة، فمن قرأها : بفتح الغني ورفعها: وهي تقرأ على وجهني : قال بعض املفّسرين  : هود

                                                 
   ...96، 1/92 :هود، التفسري، ينظر مثال )1(
 .1/548 :نفس املرجع، ينظر مثال )2(
 . ومابعدها، فقد أشرت إىل ذلك مع األمثلة132 و126، 125 و 52، 51ينظر من البحث، ص  )3(
 .1/81هود، التفسري،  )4(
 .247/البقرة  )5(
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إالّ من فعل الفعلة، ومن قرأها غǊرفة، : غǈرفة فهو يعين الغŁرفة الّتي اغترف مّرة واحدة، كما تقول     
إالّ :إالّ من اغترف غĈرفة، يقول    :  ملء اليد، وبعضهم يقرأها مبقرأ ثالث      اينهفهو يعين الغłرفة بع   

 .)1(من فعل فĈعلة، اغترف اغترافا
أثناء العملية التفسريية يستعني هود كذلك بذكر أسباب الرتول، وهو يف ذلك مل              . 5

ارة بعد  جير على نسق واحد أو وترية حمدّدة، فتارة يذكر سبب الرتول قبل تفسريه لآلية، وت               
تفسريه لآلية، وتارة جيعل من سبب الرتول تفسريا لآلية ، وتارة أخرى يتركه، وسأعرض                
ألسباب الرتول يف مبحث خاّص إن شاء اهللا، ولكن أذكر هنا مثاال لبيان منهج هود يف                   

 ð∠Ω⇓ΤΡ∏ΛΩΤΤ⌠♥ΩΤÿ Ξ⇑Ω∅ ∃Ψ◊Πς∏Ψ∑ΚΚς‚≅… ΣΤ∈ ƒΨ∑ 〉Œ∼Ψ∈.ΩΩ∨ Ξ♣†Πς⇒∏Ψ√ %ΞΘ”Ω™<√≅…Ω ! … :التفسري، وهو يف قوله تعاىل    

ð♦∼ς√Ω ΘΣ⁄Ψι<√≅… ⇐Κς†ΨŠ Ν…ΣΤΚ<†ΩΤ ð‹Σ∼Σ‰<√≅… ⇑Ψ∨ †φΤΤΤ∑Ξ⁄Σ〉ℵ≡ ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω ΘΩ⁄Ψι<√≅… Ξ⇑Ω∨ %υΩ⊆ΠςΤ≅… Ν…ΣΤ<Κ…Ω ð‹ΣΤ∼Σ‰<√≅… ⌠⇑Ψ∨ 

&†φΤΤΨΤŠ.ΩΤŠΚς… Ν…Σ⊆ΠςΤ≅…Ω ϑðΩ/≅… ⌠¬Σ|Πς∏Ω⊕ς√ φΣ™Ψ∏ΤπΤ⊃ΣΤ ≈(189)) 2(   ال للمفّسرين يف سبب    ، يذكر هود أقوا
ذكر الرباء بن   : نزول هذه اآلية كلّها قريبة من بعضها، ويعرض عن ترجيح إحداها فيقول             

كان املشركون إذا أحرموا مل يدخل أحدهم بيتا من بابه إالّ أن يتسّور من احلائȔ،               : عازب قال 
 .فأنزل اهللا هذه اآلية

را، فلم يتم له سفره، مل يأت بيته        كانوا يف اجلاهلية إذا أراد أحدهم سف      : وقال احلسن 
من الباب الذّي خرج منه، ولكن يغلق الباب، فيأيت الباب من قبل ظهره، وكانوا يتقّربون                 

 ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω …: بذلك، ألّنهم زعموا أنّ ذلك يف دينهم، وهو ّمما أدخل عليهم الشيطان، فأنزل اهللا             

ΘΩ⁄Ψι<√≅… Ξ⇑Ω∨ %υΩ⊆ΠςΤ≅… Ν…ΣΤ<Κ…Ω ð‹ΣΤ∼Σ‰<√≅… ⌠⇑Ψ∨ &†φΤΤΨΤŠ.ΩΤŠΚς… Ν…Σ⊆ΠςΤ≅…Ω ϑðΩ/≅… ⌠¬Σ|Πς∏Ω⊕ς√ φΣ™Ψ∏ΤπΤ⊃ΣΤ ≈(189). 

 Ƒالبيوت من أبواهبا، إالّ أن ينقب أحدهم نقبا         نكانوا يف اإلحرام ال يدخلو    : وقال الكل 
يف ظهر بيته، فيدخل منه أو خيرج، أو يتخذّ سلّما فيصعد فيه وينحدر، إالّ أن يكون من                    

حلمس قريش وكنانة وخزاعة وبنو عامر بن صعصعة، الذّين ال يلتقطون األقȔ، وال             احلمس، وا 
يسألون السمن، وال يفتلون الوبر وال الشعر يف أّيام حّجهم، حّرم عليهم عندهم يف هذا ما                  

  .                  هذه اآليةتأحلّ للّناس، وأحلّ هلم ما حّرم على الّناس يف أشياء كانوا يفعلوهنا فرتل

                                                 
 .1/236هود، التفسري، )1(
 .189/البقرة  )2(
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كان هذا احلّي من األنصار، إذا أهلّ أحدهم مل يدخل بيتا وال دارا من              : وقال بعضهم 
 .)1(بابه، إالّ أن يتسّور حائطا تسّورا وأسلموا على ذلك حّتى هناهم اهللا

إنّ معرفة الّناسخ واملنسوخ من أدوات التفسري وشروطه، لذلك جند هودا اهلّواري             . 6
خ من اآليات عند تعرضه لتفسريها، وهذا ما سأوضحه إن شاء اهللا            يهتّم بإظهار الّناسخ واملنسو   

 ΩΩ Ν…Σ™Ψ∇⇒ΩΤ‚ … :يف موضعه، وأذكر هنا مثاال لالستدالل فقȔ يف تفسريه لقوله تعاىل             

γŒðΗΤΤΞ≤πΤ↑Σ∧<√≅… υΠςΩš &ΘΩ⇑Ψ∨ΣΤÿ β◊Ω∨Κς‚ΩΩ δ◊φΤΤΤΤ⇒Ψ∨ΘΣ∨ β⁄κΤΩ ⇑ΨΘ∨ ξ◊ςΞ≤πΤ↑ΘΣ∨ ⌠ς√Ω %⌠¬Ρ∇Ω‰Ω•∅Κς… ‚ΩΩ Ν…Σ™Ψ∇⇒ΣΤ 

Ω⇐κΨΞ≤πΤ↑Σ∧<√≅… υΠςΩš &Ν…Σ⇒Ψ∨ΣΤÿ βŸΤ‰Ω⊕ς√Ω }⇑Ψ∨ΘΣ∨ β⁄κΤΩ ⇑ΨΘ∨ ξ∉Ξ≤πΤ↑ΘΣΤ∨ ⌠ς√Ω %⌠¬Ρ∇Ω‰Ω•∅Κς… ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… Ω⇐Σ∅ŸΩΤÿ 

ς√ΞΜ… ∃Ψ⁄†Πς⇒√≅… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω Νϖ…ΤΣ∅ŸΩΤÿ ς√ΞΜ… Ψ◊Πς⇒Ω•<√≅… Ψ〈Ω≤Ψ⊃πΤΤ⊕Ω∧<√≅…Ω −∃ΨΨΤ⇓<′ΜΞ†ΨŠ Σ⇐ΠΨκΩ‰ΣΤÿΩ −ΨΨΗΤΤΩÿ…ƒ∫ Ξ♣†Πς⇒∏Ψ√ ⌠¬ΣΠς∏Ω⊕ς√ 

Ω⇐Σ≤ϑðΤ{ΩϒΩΩΤÿ ≈(221))2(.  

مثّ نسخ منها املشركات من أهل الكتاب احلرائر يف سورة املائدة، وأحلّ             : يقول هود 
Ω⋅⌠Ω∼<√≅… ΘΩΨšΚΡ… Σ¬Ρ∇ς√ ∃ΣŒΗΤΩΤ‰ΘΨ∼ϑð≠√≅… Σ⋅†Ω⊕ς≡Ω Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΡΚ… ð … :نساء أهل الكتاب فقال    Η̂ΤΩΨ∇<√≅… ΘβΨš 

ψΡ∇Πς√ ⌠¬Ρ∇Σ∨†Ω⊕ð≡Ω ΘβΨš ∃⌠¬ΣΠς√ 〉ŒΗΤΩ⇒Ω±™Σ∧<√≅…Ω Ω⇑Ψ∨ γŒΗΤΩ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… 〉ŒΗΤΩ⇒Ω±™Σ∧<√≅…Ω Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΡΚ… 

ð Η̂ΤΩΨ∇<√≅… ⇑Ψ∨ ⌠¬Ρ∇Ψ∏‰ς∈ :…Ω′ΞΜ… ΘΩ⇑Σ∑Σ∧ΣΤ∼ΩΤ…ƒ∫ ΘΩ⇑Σ∑Ω⁄Σ–ΡΚ… Ω⇐κΨ⇒Ψ±ο〉š Ω⁄κΤΩ∅ Ω⇐κΨ™Ψ⊃ΗΤΩ♥Σ∨ ‚ΩΩ ϖΨϒΨΠςΤΣ∨ 

%ξ⇐…ΩŸπΤςΚ… ⇑Ω∨Ω ⌠≤ΤΣ⊃<∇ΩΤÿ Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ≅†ΨΤŠ ŸΩ⊆ΩΤ⊇ ς÷Ψ‰Ωš ΙΣΡ∏Ω∧Ω∅ ΩΣ∑Ω ℑ Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅… Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ♥ΗΤΤΩ<√≅… ≈(5)    
احلرائر، فال حيلّ تزويج اإلماء من أهل الكتاب، وتوطأ          :  واǂصنات يف هذه اآلية    ]5/املائدة[

Ω∨Ω ¬Πς√ ⊗ΤΨ≠ΩΤ♥Ωÿ ¬Ρ∇⇒Ψ∨ ‚Ζς≡ ⇐Κς… Ω⇑ …:مبلك اليمني، ألنّ اهللا يقول     Ψ̃|⇒Ωÿ γŒΗΤΩΤ⇒ΤΤΩ±™Σ∧<√≅… 

γŒΗΤΩΤ⇒Ψπ∨Σ∧<√≅… ⇑Ψ∧ΩΤ⊇ †ΘΩ∨ πŒς∇ς∏Ω∨ ¬Ρ∇Σ⇒ΗΤΩ∧ΤÿΚς… ⇑ΨΘ∨ Σ¬Ρ∇ΨΤΗΤΩΤ∼ΩΩΤ⊇ &γŒΗΤΩΤ⇒Ψπ∨Σ∧<√≅… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω Σ¬ς∏∅Κς… ¬Ρ∇Ψ⇒ΗΤΩ∧ΤÿΞΜ†ΨŠ 

¬Ρ∇〉∝⊕ΩŠ ?⇑ΨΘ∨ &ω×⊕ΩŠ ΘΩ⇑Σ∑Σ™Ψ∇⇓≅†ΤΩΤ⊇ Ξ⇐<′ΞΜ†ΤΨΤŠ ΘΩ⇑ΞΨ∏∑ςΚ… Υφ⇔Σ∑ΣΤ…ƒ∫Ω ΘΩ⇑Σ∑Ω⁄Σ–ΡΚ… γ∩Σ≤⊕Ω∧<√≅†ΨŠ 

]ŒΗΤΩΤ⇒ΤΤΩ±ο〉š Ω⁄κΤΩ∅ ξŒΗΤΩ™Ψ⊃ΗΤΩ♥Σ∨ ‚ΩΩ γ‹.ςϒΨΤΤΘΩΤΣ∨ &ξ⇐…ΩŸπΤΤςΚ… :…Ω′ΜΞ†ΩΤ⊇ ΘΩ⇑γ±šΡΚ… ⌠⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ φκΤΩΤςΚ… ξ◊ΤΩΤ↑Ψ™ΗΤΩ⊃ΨŠ 

                                                 
 .1/180هود، التفسري،  )1(
 .221/البقرة  )2(
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ΘΩ⇑Ξ∼ς∏Ω⊕ΩΤ⊇ 〉∪π±Ψ⇓ †Ω∨ ς∏Ω∅ γŒΗΤΩΤ⇒ΤΤΩ±™Σ∧<√≅… φ⇔Ψ∨ &γ‡…ΩϒΩ⊕<√≅… ð∠Ψ√.ς′ ⌠⇑Ω∧Ψ√ ƒΤΤΨ↑Ω ðŒΩΤ⇒Ω⊕<√≅… &¬Ρ∇⇒Ψ∨ 

⇐Κς…Ω Ν…Σ⁄Ψιπ±ΩΤ β⁄κΤΩ %¬Ρ∇Πς√ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω χ⁄Σ⊃ΩΤ∅ χψ∼ΨšΘΩ⁄ ≈(25) ] 25/النساء[. 

وال توطأ اآلمة من املشركات من غري أهل الكتاب حّتى تسلم، وال تنكح حّرة منهن حّتى                
 .)1(تسلم

طبع تفسري هود بن حمكّم اهلّواري هو التفسري باملأثور لذلك جنده إنّ الطّابع العام الذّي ي. 7
يستشهد كثريا بالنصوص من القرآن الكرمي، ومن السّنة النبوّية، ومن آثار السلف الصاſ، إالّ               
أنّ هذا مل مينعه من إظهار شخصيته العلمية، فكثريا ما يذكر آراءه يف بعض املسائل الفقهية                  

ناسبة إالّ ويرجع بنا إىل أصول اإلباضية، بل إنّ موقفه اإلباضي وانتسابه            والعقدية، وال يترك م   
لإلباضية جيعله حيذف كلّ الروايات الّتي ال تصح عنده وال توافق مذهبه، واألمثلة على ذلك                

 . ، وقد ذكرهتا يف مواضعها من البحث)2(كثرية يف التفسري
 اجلنوح إىل االختصار والتلخيص     مـا ميّيز تفسري هود بن حمكّم اهلّواري كذلك هو         . 8

واإلحالـة، وهـو يف بعض األحيان ال يعيد تفسري اآلية الّتي سبق تفسريها يف موضع آخر من                  
〈 … :سورة أخرى، ومثال ذلك ما جاء يف معرض تفسريه لقوله تعاىل           Η̂ΤΩ™π″Κς…Ω Ψ◊ς∇ΤÿςΚ‚≅… Σ⋅⌠ΩΤ∈Ω 

&ω⊗Πς‰Σ ΘβΣ ð‡Πςϒς ΩΣ♠ΘΣ≤√≅… ςΠ⊂Ω™ΩΤ⊇ ΨŸ∼Ψ∅Ω ≈(14))3(  الغيضة، وقد فّسرنا أمرهم    : واأليكة: ، يقول هود

 …ΘΩ⇐ΜΞ…Ω †_ΤΤ≡ΣΤ√ Ω⇑Ψ∧Πς√ Ω⇐κΨ∏Ω♠⌠≤Σ∧<√≅… (133)  <′ΞΜ … : ، وكذلك يف تفسريه لقوله تعاىل     )4(يف سـورة الشعراء   

ΣΗΤΩΤ⇒∼ϑðΤ•ΩΤ⇓ ,ΙΣς∏∑Κς…Ω φκΤΨ⊕Ω∧–ςΚ… (134)  ‚ΠςΜΞ… …⊥ƒΣ•Ω∅ ℑ Ω⇑ÿΞ⁄ΨιΗΤΩΤ⊕<√≅… (135)  ΘΩ¬Ρ’ †ΩΤ⇓⌠≤ΘΩ∨Ω  Ω⇑ÿΞ≤Ω›‚≅… ≈(136))5( ،
 .، وغريها من األمثلة)6(وقد فّسرنا كيف كان هالكهم يف غري هذا املوضع: يقول هود

                                                 
 .1/209 هود، التفسري،  )1(
 ،4/206و.... 291، 3/159و....... 476، 159، 135، 2/132و... 550، 196، 1/194:  مثال نفس املرجع، ينظر، )2(

315 ،483.... 
 .13/ق  )3(
 .4/200هود، التفسري،  )4(
 .136 ، 133/ الصافّات )5(
 .3/458هود، التفسري،  )6(
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إن الّشيء الذّي شّد انتباهي خاّصة يف اجلزء الرابع من التفسري هو ذلك االجتاه                . 9
ّما بالثناء على اهللا تعاىل، وإّما بالدعوة       الوعظي، حيث جند هودا اهلّواري يتعقّب السور القرآنية إ        

والنصيحة  وإّما بالدعاء  وغريها من  األساليب، ومن أمثلة ذلك ما جاء  عقب  تفسري  سورة                    
 .)3(، وسورة املمتحنة)2(، وسورة عبس)1(االنشقاق

رغم شخصية هود اهلّواري ومكانته يف التفسري، إالّ أّنه وقع يف أخطاء، ما كان               . 10
 :فيها، أحصرها يفليقع 

ويظهر ذلك يف حذفه لألسانيد، وجعل الروايات منسوبة Ŏهول          : عدم اهتمامه باإلسناد  . أ
قال بعضهم أو ذكر عن بعضهم مثّ يأيت باخلرب، ويف بعض األحيان يأيت باخلرب غري                : كقوله

صر حّدثين أو أخربين أو بلغين وهو غري معاصر لصاحب اخلرب، أو خيت            : واضح فيقول مثال  
           Ƒّسالسل اإلسناد ويكتفي بذكر الصحايب الذّي روى احلديث عن الن) (   وهذا ما سيأيت

 .بيانه يف مصادر هود اهلّواري بالتفصيل
إنّ مثل هذا اخلطأ ما كان ينبغي أن يقع فيه هود اهلّواري، خاّصة وهو يؤلّف يف عهد كان فيه                   

 .)4(الغة، كما يقول األستاذ بلحاج شريفياإلسناد والرواية من العلوم الّتي يعىن هبا عناية ب
أخذه باإلسرائيليات دون متحيص أو تعقيب، ودون إسناد ّمما أّدى إىل اختالط الصحيح              . ب

 .)5(بالعليل، وهذا ما سنتعرض إليه بالتفصيل يف مبحث خاص
 .)6(يفّسر اآليات القرآنية، مثّ يرجع إىل ما قبلها دون مناسبة. ج
 .)7(والبيان حىت يقع يف التكرار أحيانايكثر من اإليضاح . د

من األخطاء املنهجية عدم األّمانة العلمية يف اإلحالة، فهو حييل إىل كتب وال يذكر                . هـ
 .)8(أصحاهبا، فيعتقد القارئ أّنها له

                                                 
 .4/490هود، التفسري،  )1(
 .4/473نفس املرجع،  )2
 .4/344نفس املرجع،  )3(
  .1/37، نفس املرجع: ينظر )4(
 .143من البحث، ص: ينظر )5(
 ....2/87، 1/470، 1/448: هود، التفسري، ينظر مثال )6(
 ...3/53 و215، 197، 2/65: نفس املرجع، ينظر مثال )7(
 .24، 23من البحث، ص: ينظر  )8(
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 …Τς√Ω υϖΩ≤ΩΤ <′ΞΜ⌠ … :حيّمل النّص أكثر ما حيتمل، ومن أمثلة ذلك ما ورد يف تفسري قوله تعاىل             . و

Ν…Σ⊃ΨΤ∈Σ ς∏Ω∅ Ξ⁄†Πς⇒√≅… Ν…ΣΤ√†Ω⊆ΩΤ⊇ †ΩΤ⇒ΩΤ∼∏ΗΤΩΤÿ ΘΣ Ω≤ΣΤ⇓ ‚ΩΩ ð‡ΨΠϒς∇ΣΤ⇓ γŒΗΤΩΤÿ†ΤΛΩΤΨŠ †Ω⇒ΤΘΨΤŠΩ⁄ Ω⇐Ρ∇ΩΤ⇓Ω Ω⇑Ψ∨ 

Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… ≈(27) )1(  هم املنافقون، وليس تكذيبهم هذا تكذيب      : قال بعضهم : ، يقول هود
 فرائضه، ومن قال إّنها يف املنافقني        بالبعث، ولكّنه بالعمل الذّي مل يكملوه، ومل يتّموا        

تكذيب بالبعث، الذّي فيه جزاء األعمال، وهو تكذيب          : التكذيب تكذيبان : فيقول
وتكذيب آخر، هو تكذيب املنافقني، وهو ترك الوفاء          . املشركني واملنافقون منه برآء   

مكذّبون هبذه  وانتقاص الفرائض الّتي ال يكون أهلها مؤمنني إالّ باستكماهلا، فاملنافقون             
اجلهة، وهبذا املعىن، ال على اإلنكار واجلحود، لكن على ترك الوفاء واستكمال الفرائض              

 .)3(، وكذلك يف شرح املصطلحات الفقهية، حيث حيملها أكثر من طاقتها)2(كان تكذيبهم

، )Ω∉†ΠςΤÿΜΞ… ΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤ⇓ ð∉†ΠςΤÿΜΞ…Ω 〉κΨ⊕ΩΤ⌠♥ΩΤ⇓ ≈(5))4 … :أغفل هود تفسري بعض اآليات القرآنية مثل      . ي

 ∨ΜΞ…Ω †ΩΤ⇓<ϒΩΚς… ⌠¬Ρ∇Ω⊆ΗΤ‘Ω∼Ψ∨ ‚Ω Ω⇐Ρ∇Ψ⊃♥Ω ⌠¬Σ{ƒ∫:†Ω∨Ψ  ‚ΩΩ Ω⇐Σ–πΞ≤µ〉 ¬Ρ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς… ⇑ΘΨ′> …: ومثل

⌠¬ΡΞ≤ΗΤΤΩÿΨ  ΘΩ¬Ρ’ ⌠¬ΣΤ⁄Ω≤πΤΤ∈Κς… ψψΣ⇓Κς…Ω Ω⇐ΣŸΩπΤ↑ΩΤ (84) ΘΩ¬Ρ’ ⌠¬Σ⇓Κς… Ψ∫:‚ΩΣΤð;ΗΤ∑ φΡ∏ΤΣπΤ⊆ΤΩΤ ⌠¬Ρ∇ΩΤ♥Σ⊃⇓Κς… 

Ω⇐Σ–πΞ≤µ〉 †_Τ⊆ÿΞ≤ΩΤ⊇ ¬Ρ∇⇒ΘΨ∨ ⇑ΘΨ∨ ⌠¬Ψ∑Ξ≤ΗΤΤΩΤÿΨ  Ω⇐Σ≤ΩΗΤðℵ≠ΩΤ ¬Ξ∼ς∏Ω∅ γ¬<Τ’‚ΞΜ≅†ΨŠ Ξ⇐.ΩŸΤΣ⊕<√≅…ƒ ... ≈(85))5( ،

 .، وغريها من اآليات القرآنية)Σ⇐ƒΩ<√≅…Ω ]ϒΜΞΩ∨Ωÿ &ΣΘ⊂Ω™<√≅…  ...≈(8))6 …: ومثل

 . هود بن حمكّم اهلّواري أثناء دراسيت له      هذه إذا بعض املالحظات الّتي الحظتها يف تفسري

                                                 
 .27/األنعام  )1(
 .1/521هود، التفسري،  )2(
 .1/382 و 82، 1/81: نفس املرجع، ينظر مثال )3(
 .1/77هود، التفسري، : ، ينظر5/الفاحتة  )4(
 .1/122هود، التفسري، : ، ينظر85 -84/البقرة  )5(
 .2/7هود، التفسري، : ينظر ،8/األعراف  )6(
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ƆǠǮȱǟ ǬǶǤƫǟ :ȻƘȆȦت Ž ɃǿǟņɀƬǟ ȴǎكƮ ȸǣ ǻɀȽ ǿǻǠȎȵ. 
إنّ معـرفة مصادر املفّسر من األمور اهلاّمة الّتي تساعد على دراسة املنهج، إذ ال خيلو                 

 .تفسري من الوقوف على الروافد واملصادر الّتي يستمد منها
 رئيسي يف تشكيل منهج املفّسر وتكوينه على حنو ما، فإنّ يف            وإذا كان للمصادر دور   ((

اكتشـاف سبل استفادة املّؤلف من تلك املصادر وطرق اقتباسه منها ما يعني أكثر على تلمس                
معـامل مـنهجه يف التفسري ّمما يتوقف على مدى توفره على ملكة فطرية واستكماله لألدوات                

 .)1())تناوله من املصادرالعلمية الكفيلة باستيعاب معطيات ما ي
لقـد استعان املفّسر هود اهلّواري على إعداد تفسريه مبصادر كثرية متنوعة استفاد منها يف               
تفسـري ماّدتـه العلمية، ويرجع ذلك إىل املنهج الذّي ارتضاه لنفسه والذّي يقوم أساسا على                

ر العلمية، إذ يتناول اآليات     التفسري باملأثور مع وجود بعض االجتهادات الّتي تعّزز مكانة املفسّ         
 :القرآنية مبّينا ما ميكن أن يصل إليه الفهم باالستشهاد

 .بالقرآن الكرمي والقراءات .1
 .السّنة املطّهرة .2
 .أقوال املفّسرين .3
 .البالغات وغريها من صيغ التحديث .4
 .الشعر .5
 .الكتب اǂال عليها .6

فصيلها مع ذكر النماذج    هـذه إذا املصادر الّتي اعتمدها هود يف تفسريه، سوف يأيت ت           
 .التطبيقية عن ذلك

 

                                                 
،     )م2001هـ، 1422. مطبعة فضالة، الرباط، املغرب(حسن عزوزي، الشيخ أمحد بن عجيبة ومنهجه يف التفسري  )1(

2/43. 
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ȯوɉǟ ǿدȎƫǟ :ǧǟǒǟقرȱǟو Ƈكرȱǟ ȷǓقرȱǟ 
الّناظر يف القرآن الكرمي جيد فيه أّنه قد        ((يعّد القرآن الكرمي أّول مصدر للتفسري، إذ إنّ          

اشـتمل عـلى اإلجيـاز واإلمجال واإلطالق والعموم، كما جيد فيه أيضا أّنه قد اشتمل على                 
، لذلك جند هودا يستعني به كثريا يف        )1()) والتبـيني والتفسري والتقييد والتخصيص     اإليضـاح 

العملـية التفسريية، فما أوجز يف آيات يبسطه من خالل آيات أخرى، وما أمجل يف آيات يبّينه                 
يف آيـات أخرى، وما أطلق يف آيات يقّيده من خالل آيات أخرى، وما جاء عاما خيّصصه من                

 .وهكذاخالل آيات أخرى 
وقـد تتّبعت تفسري هود بإحصاء عدد اآليات الّتي فّسرها بالقرآن الكرمي، فوجدهتا ألفا    

آية، وهذا العدد يبّين مدى اهتمام املفّسر بتفسري القرآن بالقرآن، وأّنه           ) 1049(وتسعة وأربعني   
 …≅/ΜΞ… Σ¬Σ{⌠≤〉±⇒ΩΤÿ ϑðΣ⇐ … :أحـد املصادر اهلاّمة يف التفسري، ومن أمثلة ما فّسر بالقرآن قوله تعاىل            

ð„ΤΩΤ⊇ ð Ψ̂√†Ω∅ ∃⌠¬Ρ∇ς√ ⇐ΜΞ…Ω ⌠¬Ρ∇<√〉ϒµµð ⇑Ω∧ΩΤ⊇ ð…′ ΨϒΠς√≅… ¬Σ{Σ≤〉±⇒ΩΤÿ ?⇑ΨΘ∨ −%ΨΨŸ⊕ΩΤŠ ς∏Ω∅Ω ϑðΨ/≅… 

ΞΠς{ΩΩΩ∼<∏ΩΤ⊇ Ω⇐Σ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… ≈(160))2( . ولقد أعلم اهللا رسوله واملؤمنني أّنهم منصورون،       : يقول هود

 ΘΩ∧ς√Ω† … :من بعده ناصر ومثل ذلك من كالم اهللا قول موسى         وكذلـك إن خذهلم مل ينصرهم       

ƒ∫:†φΤΤΤ– υΩ♠Σ∨ †Ω⇒ΨΗΤΩ⊆∼Ψ∧Ψ√ ΙΣΩ∧Πς∏Τςƒ ΙΣΤΘΣΤŠΩ⁄ Ω†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄ ⌡Ψ⇓Ξ⁄Κς… ⌠≤ΤΡℵ≠⇓Κς… &ð∠∼ς√ΜΞ… Ω†ΩΤ∈ ⇑ς√ Ψ⇒ΗΤΤΩ≤ΩΤ Ξ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω 

⌠≤ΤΡℵ≠⇓≅… ς√ΞΜ… ΞΩ‰Ω•<√≅… Ξ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ΘΩ≤Ω⊆ΩΤ♠≅… ΙΣΩΤ⇓†Ω|Ω∨ ð∩Ω♥ΩΤ⊇ &Ψ⇒ΗΤΤΩ≤ΩΤ †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ υΠς∏Ω•ΩΤ ΙΣΘΣΤŠΩ⁄ ΞΩ‰φΤΤ•<∏Ψ√ 

ΙΣΩΤ∏Ω⊕Ω– †⊥ΤΘΤ{Ω  ΘΩ≤ΩΩ υΩ♠Σ∨ &†_Τ⊆Ψ⊕Ω″ :†ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ ð⊄†ΩΤ⊇Κς… Ω†ΩΤ∈ ð∠Ω⇒ðΗΤ™‰ΤΣ♠ 〉Œ‰ΣΤ ð∠∼ς√ΜΞ… η†ΩΤ⇓ςΚ…Ω ΣΠςΚς… 

φκΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… ≈(143) ] 3(، واجلبل ال يستقّر مكانه]143األعراف(. 

فمن خالل املقابلة بني النّصني يبّين هود أنّ من ينصره اهللا، فال غالب له، ومن خيذله اهللا  
 .فال ناصر له وهذا من باب اليقني

                                                 
 115، ص)م1986هـ، 1406، 2:ط. دار النفائس، بريوت، لبنان(لد عبد الرمحان العك، أصول التفسري وقواعده، خا )1(
 .160/آل عمران  )2(
 .1/328هود، التفسري،  )3(



 .السمات البارزة في تفسير هود بن محكّم الهّواري     : الفصل الثاني

 63

〈 γŒΩΤ∈Ω≤→ςΚ…Ω 〉≥⁄ΚΚς‚≅… Ξ⁄Σ⇒ΨŠ †ΩΘΨΤŠΩ⁄ Ω⊗ΤΨ∂ΣΩ … :وكذلـك يف تفسريه لقوله تعاىل      Η̂ΤΩΤΨΤ∇<√≅… 

ƒ∫ϖΝ†Ψ–Ω Ω⇑ΓΤΤΘΨ∼Ψ‰Πς⇒√≅†ΨŠ Ψ∫:…ƒŸΩΡΠ↑√≅…Ω ƒΨ∝ΣΤ∈Ω ¬ΣΩΤ⇒∼ΩΤŠ ΘΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠ ¬Σ∑Ω ‚Ω Ω⇐Σ∧ΩΤ∏πℵ≠ΣΤÿ ≈(69))1( .  ــول يق

 ΣΣŸΩπΤ↑Ωÿ …: وهـم املالئكـة علـيهم السالم احلفظة الذّين كتبوا عليهم  وهو   قوله               : هـود 

Ω⇐ΣΤŠΘΩ≤Ω⊆Σ∧<√≅… ≈(21) ] وم القيامة   يشهدون نسخه يف الدنيا، ويشهدون على العبد ي        ]21/املطّففـني

 ∨ΩϒΗΤΩ∑ †Ω… …امللك الذّي يكتب عمله     : أي   ≈ ∋Ω†ς∈Ω ΙΣΣ⇒ÿΞ≤ΩΤ …: وقال يف سورة ق   . أّنـه عملـه   

ϑðΩŸς√ ≈عندي، أي ما كتبت عليه:   أي … δŸ∼ΨΩ∅ ≈ ]2( أي حاضر]23/سورة ق(. 

، حيث ساق نّصني قرآنيني لبيان املعىن وتوضيحه        ))الشهداء(( هذا يف تفسري هود ملعىن      
 .من جهة، ولتعزيز اآلية من جهة أخرى

أّمـا بالنسبة للقراءات، فقد اعتمد هود بعض مصاحف الصحابة لتفسري القرآن الكرمي             
 واستعان هبا يف العملية التفسريية من       )4( ومصحف ابن مسعود   )3(كمصـحف أّبـي بن كعب     

ب على القراءة أو    حيـث بـيان أصل الكلمة أو بيان أوجهها أو استعماالهتا اللّغوية الّتي تترتّ             
التوجـيه الـذّي حيصل من القراءة، وسوف يأيت احلديث عنها يف مبحث القراءات عند هود                

 .)5(بالتفصيل
 

ƆǠǮȱǟ ǿدȎƫǟ :ǥرȾǎȖƫǟ ǦņȺȆȱǟ 
لقـد استشـهد هـود اهلّواري يف تفسريه بالسّنة النبوية سواء كانت قولية أم فعلية أم                 

          Ƒّتقريـرية، مـنها ما هو مرفوع إىل الن) ( بدون إسناد، ومنها ما هو مقرون      : مباشرة أي
بإسناد، فكان ذلك ماّدة أساسية وركيزة هامة للمفّسر، حيث وظّفها ألغراض           : بالـراوي أي  

                                                 
 .69/الزمر  )1(
 .4/48هود، التفسري،  )2(
 .4/433نفس املرجع،  )3(
 .2/297نفس املرجع،  )4(
 .237صمن البحث، : ينظر )5(



 .السمات البارزة في تفسير هود بن محكّم الهّواري     : الفصل الثاني

 64

مـتعّددة، وساق الكثري منها يف جماالت خمتلفة كاالحتجاج، واالستشهاد واالستئناس إىل غري             
 .ذلك

روايات، ) 1006(هود ألفا وست    يف تفسري   ) (وقـد بلغت الروايات عن الرسول       
مرفوعة إىل  ) 415(مقترنة بالّراوي، وأربعمائة وƦس عشرة      ) Ʀ)591سمائة وواحد وتسعون    

، أو  )2(، أو ذكروا عن   )1(بغري إسناد أو يأيت إسنادها مبهما، كقوله ذكروا أنّ        ) (الرسـول   
 .، وغريها من الصيغ)4(، أو بعض أصحاب رسول اهللا)3(قال بعضهم
 :ألمثلة حول ذلكومن ا

Ǖ . ǦɆȱɀȩ ǦņȺȅ :-        مثل ما ورد يف تفسري قوله تعاىل : … ΣΤ∈ †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ 〉♣†Πς⇒√≅… ΨΠ⇓ΜΞ… ΣΣ♠Ω⁄ ϑðΨ/≅… 

¬Σ|∼ς√ΜΞ… †[Τ⊕∼Ψ∧Ω– ΨϒΠς√≅… ΙΣς√ 〉∠<∏Σ∨ γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ∃Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ω :‚Ω ΩΗΤς√ΞΜ… ‚ΠςΜΞ… ΩΣ∑ −Ξ™ΣΤÿ 〉∃Œ∼Ψ∧ΣΤÿΩ 

Ν…Σ⇒Ψ∨ð†ΛΤΤΩΤ⊇ Ψϑð/≅†ΨŠ ΨΨ√Σ♠Ω⁄Ω ϑγΨ‰Πς⇒√≅… ϑγΘΨ∨ΡΚ‚≅… ΨϒΠς√≅… 〉⇔Ψ∨Σÿ Ψϑð/≅†ΨŠ −ΨΨΗΤΩ∧Ψ∏Ω{Ω ΣΣ⊕Ψ‰ΤΠςΤ≅…Ω ¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ς√ 

φΣŸΩΤΩΤ ≈(158))5( . قال رسول اهللا    : ذكروا عن احلسن قال   : يقول هود)(  بعثت إىل
 . )) 6كلّ أمحر وأسود

 Ω†ΩΤ∈ ‚Ω … :جاء يف تفسري قوله تعاىل يف قّصة يوسف       ومنها ما هو غري مسند، كما       

ðˆÿΞ≤πΤΤ‘Ω Σ¬Ρ∇∼ς∏Ω∅ ∃Ω⋅Ω∼<√≅… Σ≤Ψ⊃πΤΤ⊕Ωÿ ϑðΣ/≅… ∃¬Ρ∇ς√ ΩΣ∑Ω Σ¬Ωš⁄Κς… φκΨ∧Ψš.Πς≤√≅… ≈(92))7( . وفيما : يقول هود
    Ƒّيؤثّر عن الن) (               إذ أظهره اهللا على مكّة، وأظفره هبا أّنه قام على باب الكعبة، فأخذ

بعضاديت الباب، وقد اجتمعت قريش أمجعها، فحمد اهللا وأثىن عليه، وصلّى على نفسه وعلى               
                                                 

 .1/139، 1/109: هود، التفسري، مثل )1(
 .2/130، 1/116: نفس املرجع، مثل  )2(
 .1/167، 1/124 :نفس املرجع، مثل )3(
 .1/174، 1/250 :نفس املرجع، مثل )4(
 .158/األعراف  )5(
 دار املعرفة، (خليل مأمون شيحا    :  واحلديـث رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي، حتقيق         2/51هـود، التفسـري،      )6(

جعلت يل األرض   : ، يف أول كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب       )م1997هـ،  1418،  4:ط. بـريوت، لبـنان   
 .7 و5/6، 1163مسجدا وطهورا، رقم 

 .92/ يوسف  )7(
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نقول خريا ونظّن خريا، أخ     : يا معشر قريش، ما تقولون وما تظّنون؟ قالوا        : األنبياء، مثّ قال  
صلّى اهللا  –أقول كما قال أخي يوسف      : كرمي، وابن أخ كرمي، وقد قدرت فما تقول؟ قال         

وأنتم اذهبوا، فأنتم عتقاء اهللا      ≈ …≅√>∽Ω†ΩΤ∈ ‚Ω ðˆÿΞ≤πΤΤ‘Ω Σ¬Ρ∇∼ς∏Ω∅ ∃Ω⋅Ω …:مجيع األنبياء  وعلى   -عليه
 .، وغريها من األمثلة)1(وطلقاؤه

ǡ . ǦɆȲȞȥ ǦņȺȅ :     ما ورد يف تفسري قوله تعاىل: … Ν…ΣŸΩπΤ↑ΩΤ∼ΠΨ√ Ω⊗ΤΨ⊃ΗΤΩΤ⇒ΤΩ∨ ⌠¬Σς√ Ν…Σ≤Σ{πϒΩΤÿΩ Ω¬♠≅… ϑðΨ/≅… 

⌡Ψ⊇ ξζ†ΘΩΤΤÿΚς… ]ŒΗΤΩ∨ΣΤ∏⊕ΤΘΩ∨ υς∏Ω∅ †Ω∨ ¬ΣΩΤ∈ΩƒΩ⁄ ?⇑ΨΘ∨ Ψ◊Ω∧∼ΞΩΤŠ ∃γψΗΤΩ⊕Τ⇓ςΚ‚≅… Ν…ΣΤ∏Ρ∇ΩΤ⊇ †Ω⇒ΤΨ∨ Ν…Σ∧Ψ⊕π≡ςΚ…Ω ð♦ΜΞΤ:†Ω‰<√≅… 

Ω⁄κΨ⊆Ω⊃<√≅… ≈(28))2( . 

ذكروا : فيقول) (بعد تفسري النّص وذكر آراء املفّسرين يستدل هود بفعل الرسول           
أمر من كلّ بدنة ببضعة، فجعلت يف قدر، فطبخت،         ) (عن جابر بن عبد اهللا أنّ رسول اهللا         

 .)3(فأكل هو وعلي من حلمها وحسوا من مرقها

، )ςΚ…  Ψƒ Ψ∼ς∏Ω∅ ΞΠΨΩ⁄Ω Ω⇐…ƒ∫⌠≤Σ⊆<√≅… „∼ΨΤπ≤ΩΤ ≈(4))4 … :وكذلك ما ورد يف تفسري قوله تعاىل      

 عن حمّمد بن عبد الرمحان      ذكروا: بقوله) (أي بّينه تبيانا، مثّ يستدلّ بسّنة النƑّ        : يقول هود 
 .)5(إذا قرأ يرتل ويفّسر)  (كان رسول اهللا : قال

ǯ . Ǧتقريري ǦņȺȅ :        ومن مثل ذلك ما ورد يف تفسري قوله تعاىل:  … ψς√ΩςΚ… Ν…Ω≤ΩΤÿ †ΠςΤ⇓Κς… †ΤΩ⇒πΤ⊆ς∏Ω  ¬Σς√ 

†ΘΩ∧ΘΨ∨ πŒς∏Ψ∧Ω∅ :†Ω⇒ÿΨŸΤÿςΚ… †_Τ∧ΗΤφΤΤΤ⊕Τ⇓ςΚ… ⌠¬ΣΩΤ⊇ †φΤΤΤΤς√ Ω⇐Ρ∇Ψ∏ΗΤΩ∨  (71)  †ΩΗΤΩ⇒<∏Πς√Ω′Ω  ⌠¬Σς√  †Ω⇒Ψ∧ΩΤ⊇  ⌠¬ΣΣŠΣΩ⁄ 

†Ω⇒Ψ∨Ω Ω⇐Ρ∏Σ{Κ<†ΩΤÿ ≈(72))6(. 

                                                 
هـ، 1423. دار الفكر، بريوت، لبنان   ( واحلديث ذكره السيوطي جالل الّدين يف الّدر املنثور          2/285هـود، التفسري،     )1(

دار (يوسف عبد الرمحان املرعشلي،     : ، كمـا أخـرجه البيهقي يف السنن الكربى، إعداد           579،  4/578،  )م2002
 .9/118، باب فتح مكّة )م1992هـ، 1413. املعرفة، بريوت، لبنان

 .28/احلّج  )2(
 .331و 3/321، )ط:د. دار صادر، بريوت، لبنان(، واحلديث رواه أمحد بن حنبل يف املسند 3/111هود، التفسري،  )3(
 .4/املّزمل  )4(
 .8/314، وقد أورد السيوطي هذا احلديث بلفظ قريب يف الّدر املنثور، 4/428هود، التفسري،  )5(
 .73، 72/يس  )6(
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 اإلبل والبقر   ≈ Ω⇒Ψ∨Ω Ω⇐Ρ∏Σ{Κ<†ΩΤÿ† … :    يذكر هود اهلّواري ما جيوز أكله من األنعام يف قوله تعاىل          
ه عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا        وقد يرّخص يف اخليل مستدال على ذلك مبا روا        : والغنم، مثّ يقول  

وسكوت النƑّ عليه الصالة والسالم     ) (أّنهـم كانوا يأكلون حلوم اخليل على عهد رسول اهللا           
  ∨Ω∧ΩΤ⊇  φ†ς ¬Ρ∇⇒Ψ∨ †[∝ÿΞ≤ΘΩ⇑...   … :إقـرارا على اجلواز، وكذلك ما ورد يف تفسري قوله تعاىل          

ςΚ… υς∏Ω∅  ω≤Ω⊃ΤΩ♠ β〈ϑðŸΨ⊕ΩΤ⊇ ⌠⇑ΨΘ∨ ]ζ†ΘΩΤÿΚς… &Ω≤ΩΚΡ…  ς∏Ω∅Ω φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… ΙΣΩΤ⇓Σ⊆∼Ψ≠ΣΤÿ β◊ΩΤΤÿŸΨ⊇ Σ⋅†ΤΩ⊕ς≡ ∃ξ⇐κΨ∇⌠♥Ψ∨ ⇑Ω∧ΩΤ⊇ 

Ω℘ΘΩς≠ΩΤ …_⁄κΤΩ ΩΣΩΤ⊇ β⁄κΤΩ Ι&ΣΤΠς√ ⇐Κς…Ω Ν…Σ∨Σ±ΩΤ β⁄κΤΩ ⌠∃¬Σ|Πς√ ⇐ΜΞ… ψΣ⇒Ρ Ω⇐Σ∧ς∏Τ⊕ΩΤ ≈(184))1(. 

إىل ()سول اهللا    خرجنا مع ر   :قال ) (ذكر بعض أصحاب النƑّ     : يقول هود 
حـنني الثنيت عشرة ليلة بقيت من رمضان فصام طوائف من الّناس، وأفطر آخرون، فلم يعب                

وهذا السكوت إقرار على جواز الصيام واإلفطار يف شهر رمضان          . ))2بعضـهم عـلى بعض    
 .للمسافر وغريها من األمثلة

ǬȱǠǮȱǟ ǿدȎƫǟ :ȸريņȆȦƫǟ ȯǟɀȩǕ 
ّواري ذخرية هائلة من أقوال املفّسرين سواء كانوا حيـوي  تفسـري هـود بن حمكّم اهل       

صحابة أم تابعني أم تابعي الّتابعني أم دوهنم، وتعّد هذه النقول من األسس الّتي بىن عليها هود                 
، فوصلت هبا إىل مائتني وثالثة  )3(وقد قمت بإحصاء أقوال املفّسرين من التفسري      . تفسريه األثري 

قّدمها حسب أكثرهم ورودا مع اإلحالة إىل بعض األمثلة يف          ، أ )4(من األعالم ) 263(وسـتني   
اهلـامش وذكر عدد املرات الّتي وردت يف التفسري، فإذا كانت األمساء الّتي وردت يف التفسري                

، كما هو مبّين يف اجلداول اآلتية، واليت أرفقتها مبخططات          )مطلق(مهملـة أشري إليها بكلمة      
 :م كل جدول، ذلك ألن الفرق كبري بني أكرب قيمة وأصغرهابيانية، مع تغيري املقياس حسب قي

                                                 
 .184/البقرة  )1(
 واحلديث رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي يف كتاب الصيام، باب جواز الصوم              175،  1/174هـود، التفسري،     )2(

 .7/234، 2610ر رمضان للمسافر، رقم ،واإلفطار يف شه
إن عملـية اجلـرد تناولت فقȔ ما ورد يف تفسري هود من النقول دون الزيادات الّتي أضافها اǂقّق والّتي نّبه إليها يف                        )3(

 .1/39هود، التفسري، : مقّدمة تفسريه، ينظر
قد ترجم ملعظمها يف هوامش التفسري، مثّ أن أغلب هذه          مل أعقـد تـرمجة هلذه األعالم لكثرهتا يف التفسري، وألنّ اǂقّق              )4(

 .األعالم معروف عند أهل االختصاص
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عدد المّرات  أسماء األعالم

 01 )1(الحسن البصري 1954
 02 )2(مجاهد 903
 03 )3(الكلبي 573
 04 )4(ابن عّباس 324
 05 )5(ابن مسعود 137
 06 )6(عبد اهللا بن عمر 101
 07 )7(علي 95
 08 )8(جابر بن عبد اهللا 59
 09 )9(سعيد بن جبير 56
 10 )10(عمر بن الخطاب 53
 11 )11(أبو هريرة 50
 12 )12()مطلق(عطاء  49
 13 )13(عائشة 46
 14 )14(عكرمة 43
 15 )15(أنس بن مالك 35

 
 

                                                 
 1/78، 1/77 ، 1/74: هود، التفسري، ينظر مثال )1(
 .1/93، 1/92، 1/87: نفس املرجع، ينظر مثال )2(
 .1/91، 1/81، 1/78: نفس املرجع، ينظر مثال )3(
 .1/91، 1/87، 1/75: نفس املرجع، ينظر مثال )4(
 .1/141، 1/81، 1/73 :نفس املرجع، ينظر مثال )5(
 .1/174، 1/171، 1/132: نفس املرجع، ينظر مثال )6(
 .1/171، 1/132، 1/78: نفس املرجع، ينظر مثال )7(
 .1/170، 1/161، 1/146: نفس املرجع، ينظر مثال )8(
 .1/210، 1/145، 1/127: نفس املرجع، ينظر مثال )9(
 .1/193، 1/190، 1/128: رجع، ينظر مثالنفس امل )10(
 .1/346، 1/305، 1/210: نفس املرجع، ينظر مثال )11(
، وعطاء من األمساء املهملة الّتي وظّفها هود يف التفسري، وال أعلم 1/162، 1/161، 1/146: نفس املرجع، ينظر مثال )12(

 .134 صمن البحث،: ينظر. من هو خاّصة أنّ هودا روى عن أكثر من عطاء
 .1/187، 1/176، 1/146: نفس املرجع، ينظر مثال )13(
 .1/210، 1/189، 1/188: نفس املرجع، ينظر مثال )14(
 .1/175، 1/161، 1/90: نفس املرجع، ينظر مثال )15(
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عدد المّرات  أسماء األعالم

 16 )1(آعب 30
 17 )2( )مطلق(عمرو  24
 18 )3(أبو موسى األشعري 24
 19 )4(سيبسعيد بن الم 19
 20 )5(أبو الدرداء 19
  )مطلق( نافع 16

)6( 21 
 22 )7(أبو صالح  16
 23 )8(السّدي 16
 24 )9(أّبي بن آعب 15
 25 )10(أبو عبيدة 15
 26 )11(عثمان بن عّفان 14
 27 )12(عطاء بن السايب 14
 عروة بن الّزبير 13

)13( 28 
 29 )14() مطلق(إبراهيم  13
 30 )15(اليمان حذيفة بن  12

 

                                                 
 .1/387، 1/199، 1/124: هود، التفسري، ينظر مثال )1(
 .1/301، 1/297، 1/187: نفس املرجع، ينظر مثال )2(
 .1/315، 1/215، 1/97:فس املرجع، ينظر مثالن )3(
 .1/371، 1/369 ، 1/351: نفس املرجع، ينظر مثال )4(
 .1/223، 1/222، 1/68: نفس املرجع، ينظر مثال )5(
 .3/317، 3/250، 1/450: نفس املرجع، ينظر مثال )6(
 .1/268، 1/183، 1/176: نفس املرجع، ينظر مثال )7(
 .1/197، 1/182، 1/85: النفس املرجع، ينظر مث )8(
 .1/326، 1/225، 1/75: نفس املرجع، ينظر مثال )9(
 .1/495، 1/261، 1/252: نفس املرجع، ينظر مثال )10(
 .1/464، 1/225، 1/221: نفس املرجع، ينظر مثال )11(
 .1/499، 1/450، 1/370 :نفس املرجع، ينظر مثال )12(
 .1/369، 1/257، 1/256: نفس املرجع، ينظر مثال )13(
 .256، وإبراهيم أيضا من األمساء املهملة، ينظر من البحث، ص1/370، 1/215، 1/212: نفس املرجع، ينظر مثال )14(
 .2/239، 2/236، 2/20: نفس املرجع، ينظر مثال )15(
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عدد المّرات  أسماء األعالم

 31 )1(محّمد بن سيرين  11
 32 )2(أبو سعيد الخذري  11
 33 )3(أبو ذر  11
 34 )4(األعمش  11
 35 )5(الزهري  10
 36 )6(البّراء بن عازب 10
 37 )7(الّضحاك بن مزاحم  9
 38 )8(مسروق  9
 زيد بن ثابت 8

)9( 39 
 40 )10(أبو بكر  7
 41 )11(عّمار بن ياسر  7
 42 )12(جابر بن زيد  7
 43 )13(أبو رجاء العطاردي  7
 44 )14(عمران بن حصين  7
 45 )15(عمر بن عبد العزيز  6

 

                                                 
 .1/231، 1/191، 1/174: هود، التفسري، ينظر مثال )1(
 .3/466، 1/367، 1/175 :نفس املرجع، ينظر مثال )2(
 .1/212، 1/178، 1/168: نفس املرجع، ينظر مثال )3(
 .4/31، 3/423، 2/112: نفس املرجع، ينظر مثال )4(
 .3/354، 2/129، 1/499: نفس املرجع، ينظر مثال )5(
 .2/294، 1/413، 1/180:نفس املرجع، ينظر مثال )6(
 .3/373، 3/325 ، 3/319: نفس املرجع، ينظر مثال )7(
 .3/27، 1/365، 1/184: جع، ينظر مثالنفس املر )8(
 .1/354، 1/353، 1/215: نفس املرجع، ينظر مثال )9(
 .1/425، 1/356، 1/354: نفس املرجع، ينظر مثال )10(
 .1/511، 1/453، 1/385: نفس املرجع، ينظر مثال )11(
 .1/315، 1/261، 1/170: نفس املرجع، ينظر مثال )12(
 .3/444، 3/242، 2/344 :نفس املرجع، ينظر مثال )13(
 .4/190، 1/215، 1/186: نفس املرجع، ينظر مثال )14(
 .3/427، 3/190، 1/348: نفس املرجع، ينظر مثال )15(
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عدد المّرات  أسماء األعالم

 عقبة بن عامر الجهني 6
)1( 46 

عمرو بن شعيب عن أبيه  6
 )2(عن جّده 

47 

 48 )3(سلمان الفارسي  6
 49 )4(قرة بن خالد  5
 50 )5(داوود بن حصين  5
 51 )6(أبو قالبة  5
 52 )7(شريح  5
 53 )8(أبو الطفيل  4
 54 )9(عبد اهللا بن الّزبير  4
 55 )10(أبو العالية الرياحي  4
 56 )11(أبو المتوّآل الناجي  4
 زيد بن اسلم 4

)12( 57 
 58 )13(عطاء بن ياسر  4
 59 )14(ن جبل معاذ ب 4
 60 )15(أبو الزبير  3

                                                 
 .2/479، 2/144، 1/441: هود، التفسري، ينظر مثال )1(
 .1/553، 1/254، 1/211: نفس املرجع، ينظر مثال )2(
 .1/502، 1/450، 1/74: نفس املرجع، ينظر مثال )3(
 .1/571، 1/528، 1/527: نفس املرجع، ينظر مثال )4(
 .4/207، 2/277، 1/184: نفس املرجع، ينظر مثال )5(
 .4/108، 3/419، 1/438: نفس املرجع، ينظر مثال )6(
 .1/261، 1/259، 1/220: نفس املرجع، ينظر مثال )7(
 .3/455، 3/265، 1/191: نفس املرجع، ينظر مثال )8(
 .1/210، 1/191، 1/189:س املرجع، ينظر مثالنف )9(
 .4/242، 4/239 ، 1/374: نفس املرجع، ينظر مثال )10(
 .4/147، 4/46، 3/419: نفس املرجع، ينظر مثال )11(
 .3/436، 3/385، 3/171: نفس املرجع، ينظر مثال )12(
 .4/144، 1/172، 1/315 :نفس املرجع، ينظر مثال )13(
 .2/462، 2/289، 1/560: ظر مثالنفس املرجع، ين )14(
 .4/293، 4/172، 3/441 :نفس املرجع، ينظر )15(
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عدد المّرات  أسماء األعالم

 61 )1(عبادة بن الصامت  3
 62 )2(سهيل بن عمرو  3
)3(عبد الرحمان بن عوف 3 63 
 64 )4(عبد اهللا بن سّالم   3
 65 )5(أبو طلحة  3
 66 )6(عبد اهللا بن عون  3
 67 )7(أبو األحوص  3
 68 )8(الحكم الغفاري  3
 69 )9(عمرو بن دينار  3
 نجدة بن عويمر  3

)10( 70 
 71 )11(عدي بن حاتم  3
 72 )12(مطرف بن عبد اهللا  3
 73 )13(صالح مولى التوأمة  3
 74 )14(أبو إسحاق الهمداني  3
عبد الرحمان بن أبي  3

 )15(ليلى
75 

                                                 
 .3/27، 1/571 ، 1/120: هود، التفسري، ينظر )1(
 .4/342، 4/291، 2/109: نفس املرجع، ينظر )2(
 .4/326، 2/155، 2/125: نفس املرجع، ينظر )3(
 .4/146، 2/316، 1/283: نفس املرجع، ينظر )4(
 .3/380، 2/134، 1/323: املرجع، ينظرنفس  )5(
 .2/80، 1/571، 1/506: نفس املرجع، ينظر )6(
 .4/103، 4/82، 1/503: نفس املرجع، ينظر )7(
 .4/364، 2/361، 1/570: نفس املرجع، ينظر )8(
 .3/117، 2/200، 1/570: نفس املرجع، ينظر )9(
 .4/321، 2/93، 2/92: نفس املرجع، ينظر )10(
 .2/126، 1/449، 1/289 :املرجع، ينظرنفس  )11(
 .4/529، 4/212، 3/355: نفس املرجع، ينظر )12(
 .4/428، 4/153، 3/385: نفس املرجع، ينظر )13(
 .4/105، 4/6، 3/406: نفس املرجع، ينظر )14(
 .4/287، 3/380، 1/185: نفس املرجع، ينظر )15(
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عدد المّرات  أسماء األعالم

 76 )1(المقداد بن األسود  3
 77 )2(أبو حمزة  3
 78 )3(قتادة  2
 79 )4(خالد بن الوليد  2
 80 )5(قيس بن عبادة  2
 81 )6(صفوان بن أمية  2
 82 )7(زينب بنت أم سلمة  2
 83 )8()  مطلق(عبد اهللا  2
  آعب بن عجرة  2

)9( 84 
 رفاعة القرطبي 2

)10( 85 
 86 )11(أم سلمة  2
 87 )12(القاسم  2
 88 )13(اهللا بن عمير عبد  2
 89 )14(أبو يزيد المدني  2
موسى بن علي عن  2

 )15(أبيه
90 

                                                 
 .4/348، 4/180، 2/128: هود، التفسري، ينظر )1(
 .4/428، 1/176، 1/67: نفس املرجع، ينظر )2(
 .4/495، 3/8: نفس املرجع، ينظر )3(
 .2/93،2/126: نفس املرجع، ينظر )4(
 .2/96،3/231: نفس املرجع، ينظر )5(
 .4/291 ،2/109: نفس املرجع، ينظر )6(
 .1/230، 1/229: نفس املرجع، ينظر )7(
 .4/533، 1/246: نفس املرجع، ينظر )8(
 .1/251، 1/185: س املرجع، ينظرنف )9(
 .1/387، 1/124: نفس املرجع، ينظر )10(
 .3/369، 1/381: نفس املرجع، ينظر )11(
 .3/117، 1/450: نفس املرجع، ينظر )12(
 .4/204، 1/453: نفس املرجع، ينظر )13(
 .4/306، 1/498: نفس املرجع، ينظر )14(
 .3/315، 1/530: نفس املرجع، ينظر )15(
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عدد المّرات  أسماء األعالم

)1(أسماء بنت يزيد األنصارية 2 91 
 92 )2(أبو عثمان النهدي  2
 محّمد بن آعب القرضي 2

)3( 93 
ثوبان مولى رسول اهللا         2

)()4( 
94 

 95 )5(لسلمي عبد الرحمان ا 2
 96 )6(عون بن عبد اهللا بن عتبة  2
 97 )7(جعفر بن أبي وحشية  2
 98 )8(ابن مجاهد  2
  رجاء بن حيوة  2

)9( 99 
 عمرو بن العاص 2

)10( 100
101 )11(عبد اهللا بن أبي يزيد  2
102 )12(أبو حازم  2
103 )13(عقبة بن صهبان  2
)14(عمرو بن ميمون األزدي  2 104
105 )15(الحسن بن دينار  2

                                                 
 .3/184 ،2/229: هود، التفسري، ينظر )1(
 .2/252،4/23: نفس املرجع، ينظر )2(
 .2/335،3/435: نفس املرجع، ينظر )3(
 .3/30،4/538 :نفس املرجع، ينظر )4(
 .4/105، 4/75: نفس املرجع، ينظر )5(
 .4/220، 4/153: نفس املرجع، ينظر )6(
 .1/492، 1/213: نفس املرجع، ينظر )7(
 .3/335، 2/131: جع، ينظرنفس املر )8(
 .4/259، 1/159: نفس املرجع، ينظر )9(
 .4/38، 1/173: نفس املرجع، ينظر )10(
 .3/191، 1/189: نفس املرجع، ينظر )11(
 .1/383، 1/267: نفس املرجع، ينظر )12(
 .4/39، 3/419: نفس املرجع، ينظر )13(
 .4/225، 3/421: نفس املرجع، ينظر )14(
 .4/67، 3/439: جع، ينظرنفس املر )15(



 .السمات البارزة في تفسير هود بن محكّم الهّواري     : الفصل الثاني

 74

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0

2

4

6

8

10

10
6

10
7

10
8

10
9

11
0

11
1

11
2

11
3

11
4

11
5

11
6

11
7

11
8

11
9

12
0

 
عدد 
المّرات

 أسماء األعالم

106 )1(أبو وائل  2
107 )2(الحارث  2
108 )3( )مطلق(هشام  2
109 )4(أبو العّوام  2
110 )5(جعفر بن محّمد بن أبيه  2
)6(ميمون بن مهران الجزري  2 111
112 )7(عبد الرحمان األعرج  2
113 )8(الني  ابو مسلم الحو 2
  إبراهيم بن محّمد  2

)9( 114
 علقمة 2

)10( 115
116 )11(ليث بن أبي سليم  2
117 )12(سالم بن عبد اهللا بن عمر  2
118 )13(الّنعمان بن بشير  2
119 )14(أبو الفضل  2
120 )15(عطاء بن يزيد  2

                                                 
 .4/310 ،4/50: هود، التفسري، ينظر )1(
 .4/85،4/105: نفس املرجع، ينظر )2(
 .4/179،4/399: نفس املرجع، ينظر )3(
 .3/107،4/382: نفس املرجع، ينظر )4(
 .1/177، 3/110: نفس املرجع، ينظر )5(
 .4/369، 3/190: نفس املرجع، ينظر )6(
 .4/478، 3/326: نفس املرجع، ينظر )7(
 .4/324، 3/373: نفس املرجع، ينظر )8(
 .4/70، 3/385: نفس املرجع، ينظر )9(
 .4/374، 3/393: نفس املرجع، ينظر )10(
 .4/395، 4/311: نفس املرجع، ينظر )11(
 .4/372، 4/341: نفس املرجع، ينظر )12(
 .3/446،4/475: نفس املرجع، ينظر )13(
 .4/47،4/105 :نفس املرجع، ينظر )14(
 .4/265 ، 4/49: نفس املرجع، ينظر )15(
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عدد 
المّرات

 أسماء األعالم

121 )1( محّمد بن عبد الرحمان 2
122 )2() مطلق(عثمان  2
123 )3(عبد اهللا بن أوفي  2
124 )4(يحي بن آثير  2
125 )5() مطلق(معاوية  2
126 )6(عبد الرحمان بن أبي بكرة 1
127 )7(إبراهيم النخعي  1
128 )8(  )مطلق(أبو يحي  1
129 )9(ابو يحي بن ابي آثيرة  1
130 )10(جبير بن مطعم  1
131 )11(يعلى بن شّداد بن أوس  1
أبو عبيدة بن يحمد بن عّمار  1

 )12(بن ياسر
132

133 )13(أبو خمصة  1
134 )14(عطاء الخرساني  1
 ) مطلق( الخليل  1

)15( 135
 

                                                 
 .4/428، 4/353: هود، التفسري، ينظر )1(
 .4/465، 4/372: نفس املرجع، ينظر )2(
 .4/406، 1/177: نفس املرجع، ينظر )3(
 .4/242،4/259: نفس املرجع، ينظر )4(
 .4/159، 2/92 :نفس املرجع، ينظر )5(
 .1/62: نفس املرجع، ينظر )6(
 .1/67: نفس املرجع، ينظر )7(
 .4/11: نفس املرجع، ينظر )8(
 .4/179: نفس املرجع، ينظر )9(
 .1/228: نفس املرجع، ينظر )10(
 .1/257: نفس املرجع، ينظر )11(
 .1/277: نفس املرجع، ينظر )12(
 .1/305: نفس املرجع، ينظر )13(
 .1/380: نفس املرجع، ينظر )14(
 .1/380: ظرنفس املرجع، ين )15(
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عدد 
المّرات

 أسماء األعالم

136 )1(أبو مازن  1
137 )2(  محّمد بن الحنفية 1
138 )3(ابن أبي ذئب  1
139 )4(عبد اهللا بن القاسم بن يسار 1
140 )5(أبو إدريس  1
141 )6(الزبير بن العّوام  1
142 )7(عبد الرحمان بن سمرة 1
143 )8(ابو مليح الهذلي   1
144 )9(عائشة بنت سعد  1
 الخليل بن مرة  1

)10( 145
146 )11(شريح الخزاعي  1
147 )12() مطلق(عبيد  1
148 )13(وهب الخزاعيحارثة بن  1
149 )14() مطلق(أمّية  1
150 )15(عفراء بنت معوذ بنالّربيع  1

                                                 
 .1/504: هود، التفسري، ينظر )1(
 .1/570: نفس املرجع، ينظر )2(
 .1/571: نفس املرجع، ينظر )3(
 .2/62: نفس املرجع، ينظر )4(
 .2/71: نفس املرجع، ينظر )5(
 .2/82: نفس املرجع، ينظر )6(
 .1/452: نفس املرجع، ينظر )7(
 .1/498: نفس املرجع، ينظر )8(
 .1/501: ، ينظرنفس املرجع )9(
 .3/456: نفس املرجع، ينظر )10(
 .1/381: نفس املرجع، ينظر )11(
 .1/384: نفس املرجع، ينظر )12(
 .1/418: نفس املرجع، ينظر )13(
 .1/425: نفس املرجع، ينظر )14(
 .1/452: نفس املرجع، ينظر )15(
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عدد 
المّرات

 أسماء األعالم

151 )1(خباب بن اإلرث  1
152 )2(سمرة بن جندب  1
153 )3(عبد الرحمان البصري  1
عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن  1

 )4(أبيه
154

155 )5(عطية القرطبي  1
156 )6(أبو عمران الحولي  1
157 )7(عبد اهللا بن الخير  1
  عمرو بن عبسة  1

)8( 158
 أبو أّيوب  1

)9( 159
عون بن أبي جحيفة عن     1

 )10(أبيه
160

161 )11(أبو سلمة بن عبد الرحمان 1
162 )12(آعب بن مالك  1
163 )13(أبو المصبح  1
164 )14(صفوان بن محرز 1
165 )15(أسماء بنت عميس 1

                                                 
 .3/27: هود، التفسري، ينظر )1(
 .4/32: نفس املرجع، ينظر )2(
 .4/105: نفس املرجع، ينظر )3(
 .2/278: نفس املرجع، ينظر )4(
 .4/330: نفس املرجع، ينظر )5(
 .4/165: نفس املرجع، ينظر )6(
 .2/90: نفس املرجع، ينظر )7(
 .2/101: نفس املرجع، ينظر )8(
 .2/134: نفس املرجع، ينظر )9(
 .2/144: نفس املرجع، ينظر )10(
 .2/164: نفس املرجع، ينظر )11(
 .2/174: نفس املرجع، ينظر )12(
 .2/176: نفس املرجع، ينظر )13(
 .2/219: نفس املرجع، ينظر )14(
 .2/277: نفس املرجع، ينظر )15(
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عدد 
 المّرات

 أسماء األعالم

 166 )1(عبد اهللا بن جبير   1
 167 )2(يونس بن جبير   1
 168 )3() مطلق(أبو زيد  1
 169 )4(ثابت بن قيس  1
 170 )5(آعب القرظي  1
 171 )6(العالء بن زياد  1
 172 )7(عبادة بن األشيم  1
 173 )8( مالك بن مالك بن حميد 1
  سعد بن آعب 1

)9( 174 
 مالك بن صعصعة 1

)10( 175 
 176 )11(عبد اهللا بن مرة  1
 177 )12() مطلق(عوف  1
 178 )13(قيس بن سعد  1
 179 )14(سعيد مولى ابن عباس  1
ثابت بن الحارث  1

 )15(األنصاري
180 

 
                                                 

 .4/248: هود، التفسري، ينظر )1(
 .4/366: نفس املرجع، ينظر )2(
 .1/75: نفس املرجع، ينظر )3(
 .4/184: نفس املرجع، ينظر )4(
 .4/189: ينظرنفس املرجع،  )5(
 .4/190: نفس املرجع، ينظر )6(
 .4/208: نفس املرجع، ينظر )7(
 .4/227: نفس املرجع، ينظر )8(
 .4/237: نفس املرجع، ينظر )9(
 .4/238: نفس املرجع، ينظر )10(
 .4/238: نفس املرجع، ينظر )11(
 .4/242: نفس املرجع، ينظر )12(
 .4/242: نفس املرجع، ينظر )13(
 .4/243: س املرجع، ينظرنف )14(
 .4/245: نفس املرجع، ينظر )15(
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عدد 
المّرات

 أسماء األعالم

181 )1(عمران الحولي  1
182 )2() مطلق(لعطار ا 1
183 )3(عبد اهللا بن دينار  1
184 )4() مطلق(عمران  1
185 )5(عمارة بن عرات  1
186 )6(ابن حسس  1
187 )7(سليمان بن يسار  1
)8(عبد الرحمان بن البيلماني 1 188
  أبو ظبيان 1

)9( 189
190 )10(عبد اهللا بن آثير المّكي 1
191 )11(الحسن بن مسلم  1
192 )12(هشام بن عروة عن أبيه 1
193 )13(أم الدرداء  1
194 )14(عمران القصير  1
195 )15(ابن عبد العزيز   1

 
 

                                                 
 .4/250: هود، التفسري، ينظر )1(
 .4/251: نفس املرجع، ينظر )2(
 .4/257: نفس املرجع، ينظر )3(
 .4/258: نفس املرجع، ينظر )4(
 .4/48: نفس املرجع، ينظر )5(
 .4/50: نفس املرجع، ينظر )6(
 .4/115: نفس املرجع، ينظر )7(
 .4/129: نفس املرجع، ينظر )8(
 .4/141: نفس املرجع، ينظر )9(
 .4/152: نفس املرجع، ينظر )10(
 .3/112: نفس املرجع، ينظر )11(
 .3/114: نفس املرجع، ينظر )12(
 .3/145: نفس املرجع، ينظر )13(
 .3/146: نفس املرجع، ينظر )14(
 .3/164: نفس املرجع، ينظر )15(
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 أسماء األعالم عدد المّرات

196 )1(يزيد بن سلمة  1
197 )2(محارب بن دثار  1
198 )3(عقبة بن نافع  1
199 )4(أبو أمامة الباهلي  1
200 )5( بن زيد أسامة 1
201 )6(عبد الرحمان بن عمرو بن سعد بن معاذ عن أبيه  1
202 )7(عبد اهللا بن عمرو بن سعد بن معاذ عن أبيه  1
203 )8(عطية العوفي  1
  علي بن زيد 1

)9( 204
)10(خارجة بن عبد اهللا بن آعب بن مالك عن أبيه عن جّده 1 205
206 )11(إمرأة مسروق  1
207 )12(س بن الصامت أو 1
208 )13(ابو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي عن أبيه 1
209 )14() مطلق(النضر   1
210 )15(زيد بن أرقم  1

 

                                                 
 .3/189: ينظرهود، التفسري،  )1(
 .3/306: نفس املرجع، ينظر )2(
 .3/314: نفس املرجع، ينظر )3(
 .3/354: نفس املرجع، ينظر )4(
 .3/354: نفس املرجع، ينظر )5(
 .3/363: نفس املرجع، ينظر )6(
 .4/330: نفس املرجع، ينظر )7(
 .3/364: نفس املرجع، ينظر )8(
 .3/375: نفس املرجع، ينظر )9(
 .3/403: رجع، ينظرنفس امل )10(
 .4/300: نفس املرجع، ينظر )11(
 .4/306: نفس املرجع، ينظر )12(
 .3/173: نفس املرجع، ينظر )13(
 .4/329: نفس املرجع، ينظر )14(
 .4/10: نفس املرجع، ينظر )15(
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عدد 
المّرات

 أسماء األعالم

211 )1(صفوان بن سليم  1
212 )2(محّمد بن عبد اهللا بن جحش  1
213 )3(عبد اهللا بن خليفة  1
214 )4(حولعاصم األ 1
215 )5(سهل بن عبد اهللا بن عون  1
216 )6(عبد اهللا بن عمرو بن العاص 1
217 )7(حمزة األسلمي  1
218 )8(آريب مولى ابن عباس  1
  جعفر بن زيد 1

)9( 219
220 )10(أبو العجاج األزدي  1
221 )11() مطلق(أبو سلمة  1
222 )12(عمر بن حصين  1
223 )13(نصر بن طريف  1
224 )14(عبد اهللا بن أبي مليكة  1
225 )15(عبد اهللا بن أبي سليم 1

 
                                                 

 .1/132: هود، التفسري، ينظر )1(
 .1/155: نفس املرجع، ينظر )2(
 .1/161: نفس املرجع، ينظر )3(
 .1/161: نفس املرجع، ينظر )4(
 .1/165: نفس املرجع، ينظر )5(
 .3/455: نفس املرجع، ينظر )6(
 .1/174: نفس املرجع، ينظر )7(
 .1/314: نفس املرجع، ينظر )8(
 .3/417: نفس املرجع، ينظر )9(
 .4/259: نفس املرجع، ينظر )10(
 .1/61: نفس املرجع، ينظر )11(
 .4/501 :نفس املرجع، ينظر )12(
 .4/306: نفس املرجع، ينظر )13(
 .4/306: نفس املرجع، ينظر )14(
 .4/311: نفس املرجع، ينظر )15(
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عدد 
المّرات

 أسماء األعالم

226 )1(حميد األعرج  1
227 )2(عبيدة السلماني  1
228 )3(أبو عبد الرحمان  1
229 )4()مطلق(مروان  1
230 )5(جريج   1
231 )6(سهيل بن علي النسري  1
232 )7(أبو هارون العبدي  1
233 )8(أيوب بن صفوان   1
234 )9(ابن أسلم   1
 سليمان التميمي 1

)10( 235
236 )11(أسلم العجلي  1
237 )12(أبان العطار  1
238 )13(محّمد بن المنكدر  1
239 )14(األحنف بن قيس  1
240 )15(العباس بن عبد المطلب 1

 
                                                 

 .4/10: هود، التفسري، ينظر )1(
 .4/17: نفس املرجع، ينظر )2(
 .4/47: نفس املرجع، ينظر )3(
 .4/47: نفس املرجع، ينظر )4(
 .4/47: نفس املرجع، ينظر )5(
 .4/341: ينظرنفس املرجع،  )6(
 .3/466: نفس املرجع، ينظر )7(
 .4/10: نفس املرجع، ينظر )8(
 .4/495: نفس املرجع، ينظر )9(
 .3/435: نفس املرجع، ينظر )10(
 .3/435: نفس املرجع، ينظر )11(
 .3/440: نفس املرجع، ينظر )12(
 .3/443: نفس املرجع، ينظر )13(
 .3/456: نفس املرجع، ينظر )14(
 .3/456: س املرجع، ينظرنف )15(
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عدد 
 المّرات

  األعالمأسماء

241 )1() مطلق(سفيان  1
242 )2(أبو سفيان  1
243 )3(حسان بن أبي بالل  1
244 )4(عمارة مولى بني هاشم   1
)5(األرمز بن عبد اهللا األزدي  1 245
246  )6(جندب بن عبد اهللا  1
247 )7(الضحاك بن فيروز الديلمي 1
248 )8(عبد اهللا بن يزيد الخطمي  1
 يم بن عامر الكالعي سل 1

)9( 249
250 )10( )مطلق(زرارة  1
251 )11(عبد اهللا بن دينار  1
252 )12(فاطمة بنت قيس  1
253 )13(األسود بن يزيد  1
254 )14(الحكم بن عينية  1
255 )15(حماد بن إبراهيم  1

                                                 
 .4/465: هود، التفسري، ينظر )1(
 .4/386: نفس املرجع، ينظر )2(
 .4/387: نفس املرجع، ينظر )3(
 .4/478: نفس املرجع، ينظر )4(
 .4/465: نفس املرجع، ينظر )5(
 .4/511: نفس املرجع، ينظر )6(
 .4/342: نفس املرجع، ينظر )7(
 .4/343: نفس املرجع، ينظر )8(
 .4/348: نفس املرجع، ينظر )9(
 .4/353: نفس املرجع، ينظر )10(
 .4/367: نفس املرجع، ينظر )11(
 .4/369: نفس املرجع، ينظر )12(
 .4/372: نفس املرجع، ينظر )13(
 .4/374: نفس املرجع، ينظر )14(
 .4/374: نفس املرجع، ينظر )15(
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 أسماء األعالم عدد المّرات

256 )1(سعيد بن هشام 1
257 )2(ب شهر بن حوش 1
258 )3(المغيرة  1
259 )4()مطلق(عبد الرحمان  1
260 )5(جابر بن سمرة  1
  يزيد بن حفص 1

)6( 261
 مسلم الواسطي 1

)7( 262
263 )8(محّمد بن علي  1

 
  

                                                 
 .4/394: هود، التفسري، ينظر )1(
 .4/395:  ينظرنفس املرجع، )2(
 .4/399: نفس املرجع، ينظر )3(
 .4/409: نفس املرجع، ينظر )4(
 .4/414: نفس املرجع، ينظر )5(
 .4/418: نفس املرجع، ينظر )6(
 .4/444: نفس املرجع، ينظر )7(
 .4/465: نفس املرجع، ينظر )8(
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إنّ هذه النقول املذكورة ليست كلّها أقواال للمفّسرين، بل هناك أحاديث نبوّية ذكرها             
فكان هذا  . وذلك من باب تفسري القرآن بالسّنة، فأدرجتها ضمن هذه النقول         هـؤالء األعالم،    
 .العدد من األعالم

     من خالل هذا اجلدول، نالحظ أنّ هودا اهلّواري قد استقى ماّدة تفسريه األثري من تفاسري               
الصـحابة والّتابعني للقرآن الكرمي، وهذا من حيث عدد مروياهتم، كما نالحظ من خالل هذا               

، وكذلك  )1(املصدر كثرة الروايات عن علماء البصرة صحابة وتابعني وخاّصة احلسن البصري          
 .كثرة الرواية عن الكلƑ والسّدي، لذلك ال عجب يف وجود بعض اإلسرائيليات يف التفسري

مل ينسـب هود مجيع اآلراء يف التفسري إىل أصحاهبا سواء كانوا مفّسرين أم حمّدثني، بل                
 .ب خيتصر سالسل اإلسناد أو حيذفها فيبدأ كالمه مببهماتجنده يف الغال

وقـد قمت بإحصاء هذه املبهمات يف التفسري فوجدهتا ثالث آالف وتسعمائة وسبعة             
رواية إسنادها مبهم أقدمها حسب أكثرها ورودا مع اإلحالة إىل بعض األمثلة            ) 3977(وسبعني  

ري، كما هو مبّين يف اجلداول اآلتية، واليت        يف اهلـامش، وذكر عدد املّرات الّتي وردت يف التفس         
أرفقـتها كذلك مبخططات بيانية، مع تغيري املقياس حسب قيم كل جدول، ذلك ألن الفرق               

 :كبري بني أكرب قيمة وأصغرها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1/22وهذا ما أشار إليه اǂقĉّق، ينظر، هود، التفسري،  )1(
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عدد 
 المّرات

 مبهمات

01 )1(قال أو ذآر أو في تفسير بعضهم  1955
02 )2(ذآروا عن  1117
03 )3(روا أّن ذآ 394
04 )4(ذآر لنا  100
05 )5(بعض المفّسرين  92
06 )6(في تفسير أو قول الغير أو غيره  74
07 )7(ذآر أّن رجال  36
 في تفسير أو قول العاّمة  30

)8( 08
 ذآر عن 27

)9( 09
10 )10(ذآر أّن  26
11 )11(يقال  15
12 )12(في تفسير أهل بعض أهل العلم  14
 ()13( 13(أصحاب رسول اهللا  10

14 )14(بعض السلف   10
15 )15(عاّمة فقهائنا   8

 
                                                 

 .1/135، 1/119: لتفسري، ينظر مثالهود، ا )1(
 .1/75، 1/74:نفس املرجع، ينظر مثال )2(
 .1/104، 1/74:نفس املرجع، ينظر مثال )3(
 .1/128، 1/115: نفس املرجع، ينظر مثال )4(
 .1/192 ، 1/133: نفس املرجع، ينظر مثال )5(
 .1/137، 1/101: نفس املرجع، ينظر مثال  )6(
 .1/419 ، 1/411: مثالنفس املرجع، ينظر  )7(
 .1/215 ، 1/207: نفس املرجع، ينظر مثال )8(
 .2/113 ، 1/189: نفس املرجع، ينظر مثال )9(
 .2/125، 1/188 :نفس املرجع، ينظر مثال  )10(
 . 4/499، 1/359: نفس املرجع، ينظر مثال )11(
 .1/146، 1/100: نفس املرجع، ينظر مثال )12(
 .1/545، 1/174: ثالنفس املرجع، ينظر م )13(
 .1/166، 1/80: نفس املرجع، ينظر مثال )14(
 .4/305، 1/252: نفس املرجع، ينظر مثال )15(
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عدد 
المّرات

 مبهمات

 16 )1(قيل  6
 17 )2(بعض العلماء  6
  غير واحد من العلماء 6

)3( 18 
 بعض الّتابعين 5

)4( 19 
 20 )5(ذآر جماعة من العلماء  5
 21 )6(بعض الكوفيين  4
 22 )7( أهل التفسير بعض 4
 23 )8(أهل المدينة  3
 24 )9(بعض الفقهاء  3
 25 )10(في تفسير أو قول أصحابنا 3
 26 )11(غير واحد   3
 27 )12(فيما يؤّثر  2
 28 )13(قالت العلماء  2
 29 )14(أهل العراق  2
 30 )15(رجل من بني تميم  2

 
                                                 

 4/505، 4/501: هود، التفسري، ينظر مثال )1(
 .1/359، 3/428: نفس املرجع، ينظر مثال )2(
 .1/174، 1/75: نفس املرجع، ينظر مثال )3(
 .2/440، 2/21: نفس املرجع، ينظر مثال )4(
 .4/528، 3/304: نفس املرجع، ينظر مثال )5(
 .3/201، 2/242: نفس املرجع، ينظر مثال )6(
 .3/355، 1/124: نفس املرجع، ينظر مثال )7(
 .1/222، 1/215: نفس املرجع، ينظر مثال )8(
 .1/561، 1/252: نفس املرجع، ينظر مثال )9(
 .4/374، 1/85: نفس املرجع، ينظر مثال )10(
 .4/324، 1/392: نفس املرجع، ينظر مثال )11(
 .1/573، 1/558:  نفس املرجع، ينظر )12(
 .4/303، 3/174: نفس املرجع، ينظر )13(
 .1/222، 1/216:  نفس املرجع، ينظر )14(
 .1/478، 1/477: نفس املرجع، ينظر )15(
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عدد 
 المّرات

 مبهمات

 31 )1(رجل من األنصار  1
 32 )2(قالوا  1
 33 )3(بعض أهل التأويل  1
 34 )4(رجل من المهاجرين  1
 35 )5(قال صاحب الحديث  1
  في بعض الحديث 1

)6( 36 
 قال آخرون 1

)7( 37 
 38 )9(جماعة من المفّسرين  1
 39 )9(رجل من أهل العلم  1
 40 )10(غير واحد من السلف  1
 41 )11(رجل من خوالن  1
 42 )12(شيخ من أهل دمشق  1
 43 )13(عامة الّناس  1

 
نالحظ من خالل هذه املبهمات مع اختالف صيغها أنّ هودا اهلّواري قد أغفل اإلسناد              
بالّرغم من أّنه من املتقّدمني يف التفسري، وهذا خطأ منهجي ما كان ليقع فيه هود اهلّواري كما                 

 .)14(أسلفت الذكر
                                                 

 .1/476: هود، التفسري، ينظر )1(
 .3/78: نفس املرجع، ينظر )2(
 .4/64: س املرجع، ينظرنف )3(
 .2/88: نفس املرجع، ينظر )4(
 .4/114: نفس املرجع، ينظر )5(
 .1/403: نفس املرجع، ينظر )6(
 .3/161: نفس املرجع، ينظر )7(
 .1/154: نفس املرجع، ينظر )8(
 .1/477: نفس املرجع، ينظر )9(
 .3/196: نفس املرجع، ينظر )10(
 .2/100: نفس املرجع، ينظر )11(
 .1/505: نفس املرجع، ينظر )12(
 .3/164: نفس املرجع، ينظر )13(
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، والّتي تدلّ يف الغالب على قول حيي بن سالّم          "قال بعضهم " لفظة   يتقّدم هذه املبهمات  
 .وهكذا" ذكروا عن"، مثّ تليها )2(، أو قتادة)1(صاحب األصل

إنّ هـودا يف نقلـه ألقـوال املفّسرين واستعانته هبا يف العملية التفسريية جنده يف بعض         
: ة تعقيباته على آراء املفّسرين قوله     األحيان يتعقّبها بالنقد واملالحظة، وأحيانا يسكت، ومن أمثل       

وهذا : " أو قوله  )5("وفيه اختالف : " أو قوله  )4("وهو كلّه حنو واحد   : " أو قوله  )3("وهو واحد "
 .، وغريها من الصيغ)7("وبيان قول فالن"، )6("كلّه قريب بعضه من بعض

وافقة أو  كمـا جنـد هـود اهلّواري يتعقب بعض اآلراء التفسريية أّما بالترجيح أو بامل              
 .باملخالفة

، حيث يورد اآلراء    )8(فمـن أمثلة ترجيحاته واختياراته ما جنده يف آيات األحكام مثال          
 أو  )9("وبه يأخذ أصحابنا  : "الفقهـية مث يـرّجح منها ما يراه موافقا ملذهبه اإلباضي بقوله مثال            

 .غ وغريها من الصي)11("وعليه نعتمد:" أو بقوله)10("وقول أصحابنا: "بقوله
 أو  )12("وهذا حقيقة التأويل  : "أّما عن موافقاته فنجده يتعقّب آراء املفّسرين بقوله مثال        

  وغريها )15("وهو تفسري العاّمة: " أو بقوله)14("وبه نأخذ: " أو بقوله)13("وهذا تفسريها: "بقوله
                                                                                                                                                    

 .59من البحث، ص: ينظر )14(
 .51من البحث، ص: ينظر )1(
 .132من البحث، ص: ينظر )2(
 .4/198 و43، 3/8 و243، 2/233: هود، التفسري، ينظر مثال )3(
 .106، 3/19: نفس املرجع، ينظر مثال )4(
 .374، 4/342 و 1/419: نفس املرجع، ينظر مثال )5(
 .4/453: نفس املرجع، ينظر مثال )6(
 .1/548: نفس املرجع، ينظر مثال )7(
 . ومابعدها180مبحث االجتاه الفقهي عند هود اهلّواري من البحث، ص: ينظر  )8(
 .4/375هود، التفسري،  )9(
 .4/374نفس املرجع،  )10(
 .4/305نفس املرجع،  )11(
 .3/161 و2/22 و1/541نفس املرجع،  )12(
 .362،  و2/453نفس املرجع،  )13(
 .453، 1/451نفس املرجع،  )14(
 .4/307 و 1/566نفس املرجع،  )15(
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 .من الصيغ
على قول احلسن   وعن خمالفاته وردوده فنجدها نادرة يف التفسري ومن أمثلة ذلك تعقيبه            

 ∅ψΨ∈ςΚ†ΩΤ⊇ ð∠Ω–Ω Ξ⇑ÿΠΨŸ∏Ψ√ &†_ΤΤ⊃∼ΤΨ⇒Ωš ð‹Ω≤π≠Ψ⊇ ϑðΨ/≅… ΨΠς√≅… Ω≤ð≠ΩΤ⊇ ð♣†ΠςΤ⇒√≅… &†Ω∼Τς∏Ω … :يف تفسري قوله تعاىل   

‚Ω ðÿΨŸ⌠Τ‰Ω γ⊂<∏ΩΨ√ &ϑðΨ/≅… ð∠Ψ√.ς′ Σ⇑ÿΠΨŸ√≅… 〉ψΘΨ∼ΤΩ⊆<√≅… ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω Ω≤ΩΤ‘{Κς… Ξ♣†Πς⇒√≅… ‚Ω Ω⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤÿ ≈(30) )1( ،
من مات قبل   : أربعة يرجون العذر يوم القيامة، قال     : ذكـروا عن احلسن قال    : يقـول هـود     

اإلسـالم ، ومن أدركه اإلسالم وهو هرم قد ذهب عقله، ومن ولدته أّمه ال يسمع الصوت،                 
فريسل اهللا إليهم   : قال. فكلّ هؤالء يرجون العذر يوم القيامة     . والذّي يتخّبطه الّشيطان من املسّ    

: قال بعضهم . ال، فيوقد هلم نارا، فيأمرهم أن يقعوا فيها، فمن بني واقع ومن بني هارب             رسـو 
وقول : ،  فيتعقّب هود قول احلسن بقوله      )2(وبلغنا أنّ من واقعها جنا، ومن مل يواقعها دخل الّنار         

 .)3(احلسن يف هذا متروك ال يؤخذ به وال يذهب إليه املسلمون
 احلسن إالّ أنّ هودا خيالفه يف بعض األحيان وهذا دليل           فـبالّرغم من كثرة الرواية عن     

 .على مكانة املفّسر العلمية، ودرجته يف التفسري
 

Ȝǣǟرȱǟ ǿدȎƫǟ :Ǧيǟروȱǟ ȧرȕو ǧǠȡɎǤȱǟ 
إىل جانـب املصـادر السابقة الذكر، هناك مصدر آخر يعتمده هود بن حمكّم اهلّواري                

والبالغات كما نعلم استعمال يرد عند      ((يث  وهو البالغات وغريها من صيغ الرواية أو التحد       
عـلماء احلديث فيحتاج إىل البحث عن سنده وذكر أدلّة املƒ الوارد يف البالȟ، وذلك ما دعا                 

 .)4())إىل تأليف كتب خاّصة يف البالغات مثل كتاب بالغات مالك يف املوطأ وغري ذلك
تفسري هود مائة وثالث    وصـيغ البالغات وغريها من طرق الرواية والتحّمل وردت يف           

مرة مبّينة كما هو يف اجلدول التايل واملرفق بدوره مبخطȔ بياين، مع اإلحالة إىل        ) 193(وتسعني  
 .بعض النماذج يف اهلامش

 
                                                 

 .30/الّروم  )1(
 .، مل أقف على ختريج هذا األثر يف املصادر املعنمدة3/323هود، التفسري،  )2(
 .3/324نفس املرجع،  )3(
 .243صر تفسري حيي بن سالم أليب عبد اهللا حمّمد بن أيب زمنني، املرجع السابق، ص عبد السالم بن أمحد الكتوين، خمت )4(



 .السمات البارزة في تفسير هود بن محكّم الهّواري     : الفصل الثاني

 91

31

8 6 4 2 2 1 1 1

13
7

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

عدد 
المّرات

 البالغات وصيغ التحديث

 01 )1(بلغنا أّن  137
 02 )2(بلغنا عن  31
 03 )3(بلغني أّنه  8
 04 )4(حّدثني فالن  6
  حّدثنا فالن 4

 أو حّدثنا عن )5(
 )6(فالن 

05 

 06 )8( أو عن فالن)7(حّدث فالن  2
 07  )9(فيما يؤثر  2
 08 )10(بلغني عن  1
 09 )11(أخبرني فالن  1
 10 )12(أخبرت عن فالن  1

 
مـن خالل هذه البالغات جند هودا يقع يف خطأ منهجي كذلك، إذ يعتقد القارئ أّنه                 

ه وباملقارنة مع ما حقّق من األصل، وخمتصر ابن أيب زمنني يتبّين أنّ العبارة              حيـّدث عـن نفس    
 .)13(لصاحب األصل

 .وهكذا" بلغنا عن"مثّ " بلغنا أنّ"يتقدم هذه البالغات  

                                                 
 .457، 2/7 و1/384:  هود، التفسري، ينظر مثال )1(
 .2/466 و 379، 1/227: نفس املرجع، ينظر مثال )2(
 .202، 3/100: نفس املرجع، ينظر مثال )3(
 .444، 4/399: نفس املرجع، ينظر مثال )4(
 .4/105:  املرجع، ينظر مثالنفس )5(
 .1/362 :نفس املرجع، ينظر مثال )6(
 .4/47 :نفس املرجع، ينظر )7(
 .4/281: نفس املرجع، ينظر )8(
 .573 ، 1/558:  نفس املرجع، ينظر )9(
 .3/402: نفس املرجع، ينظر )10(
 .4/206: نفس املرجع، ينظر )11(
 .1/409: نفس املرجع، ينظر )12(
 .52ن البحث، صم: ينظر )13(
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هذا إذا حصر لعدد البالغات وطرق الرواية، وقد الحظت وأنا أتصفّحها أنّ موضوعها              
أو األشخاص، ويقل فيما يتعلق باألحكام العملية من        يـدور يف أغلب األحيان حول املغيبات        

 .عبادات ومعامالت
وهـذه البالغات أحيانا يذكر فيها هود اهلّواري الّراوي، وأحيانا تأيت مبهمة، كما هو              

 .مبّين من خالل اجلدول السابق
ȄȵǠƪǟ ǿدȎƫǟ :رȞȊȱǟ 

، )1(سبعة أبيات أحصيت ما جاء يف تفسري هود من الشواهد الشعرية، فوصلت هبا إىل              
وهو عدد قليل جدا مقارنة باملصادر األخرى، واملفّسر يف استعانته بالشعر يف التفسري ال يذكر               

 ".قال الشاعر: "اسم الشاعر، بل يكتفي بقوله
وأثناء تناويل هلذه الشواهد وجدت أّنها ال ختلو من أن تكون دائرة بني تأييد ملعىن لغوي                

 .)3(س، أو إيرادها من باب االستئنا)2( الشعري الوارد فيهمشترك بني لفظ اآلية واللّفظ
وقـد استخلصـت ذلك بناء على وقويف عند كلّ بيت من الشعر وهو واقع يف سياقه                 

هذا وقد تناولت االستشهاد بالشعر يف العملية التفسريية عن . العـام، واستعنت بفهم املفّسر له  
 .)4(هود يف مبحث مستقلّ فارجع إليه

ȱǟ ǿدȎƫǟȃǻǠȆ :ǠȾɆȲȝ ȯǠǂǟ ǢǪكȱǟ 
 وسنن  )5(أحاديث الزكاة : لقد أحال هود بن حمكّم اهلّواري يف تفسريه على مؤلّفني ومها           
 .)7(، وقد سبق احلديث عنهما)6(الصالة

ّمما سبق تتّضح قيمة هود بن حمكّم اهلّواري العلمية، إذ اعتمد مصادر متنوعة جعلت من               
 .ري األثريتفسريه ماّدة غزيرة يف جمال التفس

                                                 
 .528، 462، 395، 320، 4/252 و 440، 3/364هود، التفسري،  )1(
 .462، 4/252 نفس املرجع، مثل، )2(
 .4/320: نفس املرجع، مثل )3(
 . وما بعدها194االجتاه اللّغوي الّنحوي البالغي يف تفسري هود من البحث، ص: ينظر )4(
 .3/129، 1/82هود، التفسري،: ينظر )5(
 .419، 1/416نفس املرجع : ظرين )6(
 .24، 23ما سبق من البحث، ص: ينظر )7(
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ǬȱǠǮȱǟ ǬǶǤƫǟ :țرȦȱǟو Ȱȍɉǟ ƙǣ. 
ملـاّ كان تفسري هود بن حمكّم اهلّواري خمتصرا لتفسري حيي بن سالّم، رأيت أن أجري                 

مقابلـة بني األصل والفرع من خالل بعض النماذج، حّتى يتسّنى للقارئ إدراك عمل هود يف                
 :ب األصل وكتابه وفق اآليتاملختصر، وقبل ذلك رأيت أّنه من الضروري التعريف بصاح

 
ȯوɉǟ ǢȲȖƫǟ :ƘȆȦǪȱǟ Ž ȼǣǠǪȭو ȳǎɎȅ ȸǣǠǣ ȤريȞǪȱǟ. 
ȯوɉǟ țرȦȱǟ : ȳǎɎȅ ȸǣǠǣ ȤريȞǪȱǟ 

هـو أبـو زكـرياء حيƚ بن سالّم بن أيب ثعلبة الّتيمي بالوالء من تيم ربيعة، البصري                   
 إىل البصرة، حيث    ، مثّ رحل مع أبيه    م741/هـ124اإلفـريقي، مفّسر مقرئ، ولد بالكوفة سنة        

اشتغل بتلقي العلوم، فأخذ عن احلسن بن دينار، والّربيع بن صبيح، وقّرة بن خالد واملبارك بن                
فضـالة وهم من تالمذة احلسن البصري، ومن سعيد بن أيب عروبة، واخلليل بن مّرة، ومحاد بن      

 .سلمة، وهم تالمذة قتادة
بالكوفة، وجلس باملدينة إىل اإلمام     مثّ رحل يف طلب العلم فحضر دروس سفيان الثوري          

 .مالك، مثّ انتقل إىل مصر وروى عن عبد اهللا بن هليعة والليث بن سعد وغريهم
، ومبدينة القريوان   "تونس"وبعـد مـرحلة الطلب والتحصيل انتقل إىل إفريقية ويراد هبا          

ديه، وعن  عاȇ، وأجنب أوالده، وألّف، ونشر علمه، ومنها انتشر ذكره عن طريق طالبه ومري            
طـريق كتـبه الـّتي ألّفها، ونقلت عنه شرقا وغربا، إذ كانت القريوان مركزا علميا وملتقى                 
للوافديـن مـن املغرب إىل املشرق والقادمني منه إىل املغرب اإلسالمي، مثّ رحل عن القريوان                

 بن  أيب العباس عبد اهللا بن إبراهيم     بسـبب سـفارة قـام هبا بني عمران بن جمالد الربعي وبني              
مث قصد مكّة للحّج مثّ رجع إىل مصر حيث توفّي سنة           . األغلـب فأخفـر فيها العهد على يده       

 .  )1( مبقطم مصرنم عن عمر يناهز سبعا وسبعني سنة ودف815/هـ200

                                                 
ƽس الدين حمّمد بن علي بن أمحد، : ، والداودي 39،  37صأبو العرب، املرجع السابق،     : أهم مصادر ترمجته وأخباره    )1(

 بن عثمان، ميزان    أيب عبد اهللا حمّمد بن أمحد     : والذهƑ. 372،  2/371) دار الكتب العلمية، بريوت   ( طبقات املفّسرين 
 والذهƑ، سري أعالم النبالء، املرجع      381 و 4/380) دار الفكر ( علي حمّمد اليجاوي    :  حتقيق. االعتدال يف نقد الرجال   

، هـ1414،  1:ط. مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان   (وعمـر رضا كحالة، معجم املؤلفني       . 397،  9/396السـابق،   
 .   وما بعدها، وغريهم1/11 التفسري، املرجع السابق، حيي بن سالم،: ، وينظر كذلك4/97) م1993
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 .)1(حّدث عنه صاحب املدارك، وعّده من محلة علم مالك
بت ليحي بن سالّم، أّما عن مؤلّفاته، فقد ذكرت الدكتورة هند شلƦ Ƒسة مؤلّفات نس  

وهـي كـتابه يف التفسري وكتاب التصاريف وكتاب اجلامع وكتاب األشربة، واختيارات يف               
 .)2(الفقه

وقد شهد العلماء ليحي بن سالّم باملكانة الرفيعة، حيث ورد عنهم أّنه ذو علم بالكتاب               
 .)4(يف الثقات، وقد وثّقه ابن حبان )3(والسّنة ومعرفة اللّغة العربية وأّنه صاحب سّنة

 
ƆǠǮȱǟ țرȦȱǟ : ȳǎɎȅ ȸǣ ɄƷ ƘȆȦت. 

  Ƒإنّ تفسري ابن جرير هو التفسري الذّي له األّولية بني كتب  : (( يقـول الدكتور الذه
 .)5())التفسري، أّولية زمنية، وأّولية من ناحية الفّن والصناعة

 لكن الّشيخ حمّمد    .)6(أقدم كتاب يف التفسري وصل إلينا     : ويقصـد باألّولـية الزمنية أّنه     
الفاضـل بـن عاشور ذكر أنّ أقدم التفاسري املوجودة اليوم على اإلطالق هو تفسري حيي ابن                  

 .)7(سالّم
  Ƒا هي باعتبار تناول املفّسر           : تقول هند شلƴّواملقصود بكالم الّشيخ أنّ هذه األقدمية إ

، مثّ  )8(ملنهج األثري النظري  مجـيع السـور القرآنية جبميع آياهتا بالبيان، وفق منهج جديد هو ا            
 .تطّور هذا املنهج بعد ذلك على يد ابن جرير الطربي

                                                 
طبع (عبد القادر الصحراوي : القاضي عياض، ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، حتقيق: ينظر )1(

 .4/395، 2/221) م1983هـ، 1403، 2:ط. وزارة األوقاف، املغرب
عبد السالم الكنوين، خمتصر تفسري حيي بن سالم أليب عبد اهللا : ، وينظر1/13 حيي بن سالم، التفسري، املرجع السابق، )2(

 .36 إىل 33حمّمد ابن أيب زمنني، املرجع السابق،  ص
 .2/372الداودي، املرجع السابق،  )3(
 .9/261، )م1983هـ، 1403، 1:ط. مؤسسة الكتب الثقافية، اهلند(كتاب الثقات  )4(
 .1/150رجع السابق، التفسري واملفّسرون، امل )5(
 .1/150نفس املرجع،  )6(
 .27التفسري ورجاله، املرجع السابق، ص )7(
 .1/14ابن سالم، التفسري، املرجع السابق،  )8(



 .السمات البارزة في تفسير هود بن محكّم الهّواري     : الفصل الثاني

 95

إذا اعتربنا حيي بن سالّم  مؤّسس طريقة        : ((يقـول الّشـيخ حمّمد الفاضل بن عاشور       
 فإنّ حمّمدا بن جرير الطربي هو ربيب    -وأّنه لكذلك –التفسـري األثري النظري يف القرن الثاين        

 .)1())ة ذلك الغراستلك الطريقة، وƣر
ومـنه يتّضـح ملن كان له الفضل يف تأسيس هذا املنهج الذّي درج عليه ابن جرير يف    

 .تفسريه العظيم، ومن بعده
، بينما جند   )2(وليس ألحد من املتقّدمني مثله    : يصـف الـّداين تفسري ابن سالّم  فيقول        

إلينا من كتب التفسري      الّشـيخ بـلحاج  شـريفي يعّد تفسري ابن  سالّم  من أقدم ما وصل                  
 .)3(باملأثور

وقـد روى تفسري ابن سالّم مجع كثري من العلماء كما اقتبس املفّسرون واǂّدثون من               
 .)4(تفسريه ونقلوا آراءه وأقواله يف كتبهم

وتظهر قيمة تفسري ابن سالّم كذلك يف اهتمام العلماء وانشغاهلم بتدريسه وباختصاره، وقد             
 :انبلغنا من ذلك خمتصر

 .)5(خمتصر ابن أيب زمنني .1
 .)6(خمتصر هود بن حمكّم اهلّواري .2

 .)8(، فإّنه مل يبلغنا)7(أّما خمتصر أيب املطرف عبد الرمحان بن مروان القنازعي
ويعّد خمتصر هود بن حمكّم اهلّواري أوفر ماّدة من خمتصر ابن أيب زمنني، فهو أقرب إىل                

 ، وخاّصة أنّ )9(د حيفظ لنا نسخة ابن سالّم كاملةابن سالّم  عهدا، باإلضافة إىل كونه يكا

                                                 
 .31التفسري ورجاله، املرجع السابق، ص )1(
 .1/372ينظر الداودي، املرجع السابق،  )2(
 .1/29هود، التفسري،  )3(
 .112 إىل 44فسري ابن سالم البن أيب زمنني، املرجع السابق، صينظر الكنوين، خمتصر ت )4(
 .282من البحث، ص: سوف يأيت احلديث عنه، ينظر )5(
 .وهو موضوع هذه الدراسة )6(
دار الكتب العلمية، (، والسيوطي يف طبقات املفّسرين، 1/293ترجم له الداودي يف طبقات املفّسرين، املرجع السابق،   )7(

 . وغريمها54، ص).بريوت، لبنان
 .1/30، وهود، التفسري، 1/19ابن سالم، التفسري، : ينظر )8(
 .104، ما سيأيت من البحث، ص1/38هود، التفسري، : ينظر )9(
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 .)2(، بل ما مجع ال يتجاوز ثلثي التفسري)1(تفسري ابن سالّم  غري كامل
وهـود بن حمكّم اهلّواري مل يكن عمله يف التفسري االختصار فحسب، بل جنده أحيانا يتصّرف                

خالل املقارنة بني أصل ابن     يف التفسـري مبا يوافق مذهبه اإلباضي، وهذا ما سوف نالحظه من             
 .سالّم  وخمتصر هود بن حمكّم اهلّواري كما سيأيت

 
ƆǠǮȱǟ ǢȲȖƫǟ :ɃǿǟņɀƬǟ ȴǎكƮ ȸǣ ǻɀȽ رȎǪƯو ȳǎɎȅ ȸǣǟ ƘȆȦت ƙǣ. 

سـبق الـتعريف باألصل والفرع، وبصاحبيهما، والسند الذّي تلقّى به هود بن حمكّم               
الكتاب وقع عليه إقبال من طرف العلماء       ، وذكرت أنّ    "حيـي بن سالّم     "اهلـّواري تفسـري     

والطـالّب، وأحّس هود اهلّواري باحلاجة إىل اختصاره رغم أّنه مل يذكر الدافع الختصاره من               
خالل خطبته ورّبما قد يرجع ذلك إىل ضياع األوراق األوىل من املخطوط أو إىل تعمد الّنساخ                

ر مل يدحض شخصيته العلمية، بل جنده ترك ذلك كما ذكرت آنفا، إالّ أنّ عمل هود يف املختص         
يف كـثري مـن األحيان يتصّرف يف التفسري، إّما لزيادة التوضيح أو للتعقيب أو لتأكيد مذهبه                 

 .اإلباضي يف مسألة خالفية، وليظهر ذلك بوضوح أقدم هذه املقابلة من خالل هذه النماذج
 

                                                 
، والكنوين، خمتصر تفسري ابن سالم البن أيب زمنني،         1/26، وهود، التفسري،    1/11حيـي بن سالم، التفسري،      : يـنظر  )1(

دار ابن اجلوزي، الدّمام،    (د بن رزق بن طرهوين، التفسري واملفّسرون يف غرب افريقية           ، وحممّ 9املـرجع السابق، ص   
 .2/546) هـ1426، 1:ط. السعوية

هـ املوافق لـ   1426 شعبان   4، وقد أفادين األستاذ بلحاج شريفي برسالة خطّية مؤّرخة يف           1/27هود التفسري،   : ينظر )2(
 ابن سالّم غري كامل اعتمادا على سؤاله للدكتور احلبيب بلخوجة  أحد             ، يبني من خالهلا أن تفسري     2005سـبتمرب    8

 ذو القعدة   4مداخلة يوم   (تالمـيذ الّشيخ الفاضل بن عاشور عن خمطوطات ابن سالّم، وهل هي كاملة؟ فأجابه بالنفي                
1406 األوىل    مجادى 28، ومراسلته للدكتور إمساعيل جراح أوغلو بتاريخ        )م1981 سبتمرب   3هـ املوافق لـ    1401

م، وهو باحث يف منهج ابن سالّم يف التفسري، حيث أجابه بأنّ تفسري ابن سالّم               1986 جانفي   28هــ املوافـق لـ      
 .البصري، ليس بتفسري كامل، وأجزاء املخطوطات من هذا التفسري حتتوي على ثلث القرآن تقريبا أو أكثر

محود صمود، والبشري املخينيين، ورشيد الغزي حتت       : لّسادةوكذلك من خالل رجوعه إىل ما حققه األساتذة الفضالء ا         
حمّمد طالƑ، فهو يف جمموعه ال يزيد عن خمطوطة مكتبة العبدلية، كما يقول الّشيخ بلحاج               : إشـراف األستاذ الدكتور   

ات شريفي وهي تتناول تفسري ابن سالّم من سورة النحل إىل سورة القصص على نقص يف بعض أحزاهبا،  وهي حتقيق                   
 .مل تنشر بعد

ينظر، .  وعـلى هـذا األسـاس يكون الشيخ حمّمد الفاضل بن عاشور قد أخطأ يف تقديره أن تفسري ابن سالّم كامل                    
 .28التفسري ورجاله، ص
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ȯوɉǟ ȯǠǮƫǟ: 

Ρ<′≅…Ω ℑ γ≥⌠ … :قوله تعاىل  Η̂ΤΩΤγ∇<√≅… Ω¬ΩΤÿ⌠≤ΤΩ∨ Ψ′ΞΜ… π‹ΩϒΩ‰ΤΩΤ⇓≅… ⌠⇑Ψ∨ †ΩΨ∏∑ςΚ… †_Τ⇓†ς∇Ω∨ †⊥ΘΤ∼ΨΤ∈⌠≤Ω→ (16)          

π‹ΩϒΩΠςΤ≅†ΩΤ⊇ ⇑Ψ∨ ⌠¬ΞΨΤ⇓Σ  †_ΤŠ†Ω•Ψš :†Ω⇒<∏Ω♠⁄Κς†ΩΤ⊇ †Ω∼ς√ΜΞ… †ΩΤ⇒ΩšΣ⁄ ΩΠς‘Ω∧ΩΩΤ⊇ †Ως√ …_≤Ω↑ΩΤŠ †⊥ΘΤÿΞΩ♠ (17)     

πŒς√†ΩΤ∈ ⌡ΨΠΤ⇓ΜΞ… Σ′Σ∅Κς… Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅†ΨΤŠ ð∠⇒Ψ∨ ⇐ΜΞ… ðŒ⇒Ρ †⊥ΘΤ∼Ψ⊆ΩΤ (18) Ω†ΩΤ∈ :†Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… η†ΩΤ⇓Κς… ΣΣ♠Ω⁄ γ∠ΨΘΤŠΩ⁄ ð Ω̂∑ςΚ‚Ψ 

γ∠ς√ †_∧ΗΤςΤ∏Σ∅ †⊥ΘΤ∼ΤΨ{Ωƒ (19)  πŒς√†ΩΤ∈ υΠςΤ⇓Κς… Σ⇐Ρ∇ΩΤÿ Ψ√ χ¬ΗΤςΤ∏ΣΤ∅ ⌠¬ς√Ω Ψ⇒⌠♥Ω♥∧ΩΤÿ χ≤ΤΩ↑ΩΤŠ ⌠¬ς√Ω 〉∉ςΚ…  

†⊥ΘΤ∼Ψ⊕ΩΤŠ (20) Ω†ΩΤ∈ Ψ∠Ψ√.Ωϒς Ω†ΩΤ∈ γ∠ΘΣΤŠΩ⁄ ΩΣ∑ ϑðς∏Ω∅ ∃χ⇐ΘΨκΤΩ∑ ,ΙΣς∏Ω⊕•Ω⇒Ψ√Ω _◊ΤΩΤÿ…ƒ∫ Ξ♣†Πς⇒∏ΠΨ√ _◊Ω∧ΤšΩ⁄Ω &†ΘΩΤ⇒ΨΘ∨ 

Ω⇐†Ω{Ω …_≤∨Κς… †⊥ΘΤ∼γ∝πΤ⊆ΤΘΩ∨ (21) ! ΣΤς∏Ω∧Ω™ΩΤ⊇ π‹ΩϒΩ‰ΩΤΤ⇓≅†ΩΤ⊇ −ΨΨΤŠ †_Τ⇓†ς∇Ω∨ †⊥ΘΤ∼Ψ±Ω∈ (22) †Ω∑ƒ∫:†Ω–ςΚ†ΩΤ⊇ 

〉≥†ΩΩ∧<√≅… υς√ΞΜ… Ξ℘<ϒΨ– Ψ◊ς∏πΘΩ⇒√≅… πŒς√†ΩΤ∈ Ψ⇒ΩΤΤ∼ς∏ΗΤΤΩÿ ϑ〉ŒΨ∨ Ω‰ΩΤ∈ …ΩϒΗΤΩ∑ 〉Œ⇒Σ{Ω †_Τ∼⌠♥ΩΤ⇓ †⊥ΘΤ∼Ψ♥Τ⇒ΤΘΩ∨ (23) 

†ΩΗΤΩ †Ω⇒ΩΤ⊇ ⇑Ψ∨ :†ΩΨπΤ™ΩΤ ‚ΠςΚς… ΨΤ⇓Ω∞ðµš ŸΤΩ∈ ðΩ⊕Ω– γ∠ΘΣΤŠΩ⁄ γ∠ΩΤðµš †⊥ΘΤÿΞ≤Ω♠ (24) ;ΠΞ∞Σ∑Ω γ∠∼Τς√ΜΞ… Ξ℘πϒΨ•ΨΤŠ 

Ψ◊ς∏Πς⇒√≅… π÷Ψ⊆ΗΤΩ♥ΣΤ γ∠∼ς∏Ω∅ †_Τ‰ς≡Σ⁄ †⊥ΘΤ∼Ψ⇒Ω– (25) Ψ∏Ρ∇ΩΤ⊇ ΨΤŠΩ≤→≅…Ω ΘΞ≤ΩΤ∈Ω ∃†_ΤΤ⇒Τ∼Ω∅ †ΘΩ∨ΜΞ†ΩΤ⊇ ΘΩ⇑ΨΤÿΩ≤ΩΤ Ω⇑Ψ∨ 

Ξ≤Ω↑Ω‰<√≅… …_ŸΩšςΚ… ϖΨΤ√Σ⊆ΩΤ⊇ ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉‹⁄ΩϒΩ⇓ Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤∏Ψ√ †_∨⌠Ω″ ⌠⇑ς∏ΩΤ⊇ Ω¬ΠΨ∏Ω{ΡΚ… ðζ⌠ΩΤ∼<√≅… †⊥ΘΤ∼Ψ♥⇓ΞΜ… (26)   πŒΩΤςΚ†ΩΤ⊇ 

−ΨΨΤŠ †ΩΩ∨⌠ΩΤ∈ ΙΣ∃Ρ∏Ψ∧™Ω Ν…Ρ√†ΩΤ∈ 〉ψΩΤÿ⌠≤Ω∧ΗΤΤΩÿ ŸΤΩ⊆ς√ γŒΛΨ– †_ΤΛΤ⌠Τ∼ΤΩ→ †⊥ΘΤÿΞ≤ΩΤ⊇ (27) ðŒπΤΤΚΡ†;ΗΤΤΤΩÿ Ω⇐Σ≤ΗΤΩ∑ †Ω∨ Ω⇐†ς 

γ∉ΣΤŠςΚ… ςΚ…Ω≤∨≅… ξ∫⌠Ω♠ †Ω∨Ω πŒΩΤ⇓†ς γ∠ΘΣΤ∨ΡΚ… †⊥ΘΤ∼Ψ⊕ΩΤŠ (28)  π‹Ω⁄†Ω→ςΚ†ΩΤ⊇ Ψ∃∼ς√ΜΞ… Ν…ΣΤ√†Ω∈ ð∪∼Τς Σ¬ΠΨ∏Τς∇ΣΤ⇓ ⇑Ω∨ Ω⇐†ς 

ℑ ΨŸΩ∧<√≅… †⊥ΘΤγ∼‰Ω″ (29)  Ω†ΩΤ∈ ΨΠΤ⇓ΜΞ… ΣŸ‰ΤΩ∅ ϑðΨ/≅… ƒΨ⇒ΗΩΤ…ƒ∫ ð Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅… Ψ⇒ς∏Ω⊕Ω–Ω †⊥ΘΤ∼Ψ‰ΩΤ⇓ (30) Ψ⇒ς∏Ω⊕Ω–Ω 

†[Τ{Ω⁄†ΩΤ‰Σ∨ Ω⇑ΤÿςΚ… †Ω∨ 〉Œ⇒Σ{ Ψ⇒ΗΤΩ″ςΚ…Ω Ψ〈λς∏ϑð±√≅†ΨΤŠ Ψ〈λΩ{ΘΩ∞√≅…Ω †Ω∨ ΣŒ∨Σ  ⊥†ΘΤ∼ΤΩš (31) …=ΩΘ≤ΩΤŠΩ 

ΨΩŸΨ√.ΩΨΤŠ ¬ς√Ω Ψ⇒<∏Ω⊕ðµµ– …_⁄†ΘΩΤ‰Ω– †⊥ΘΤ∼ΤΨ⊆Ω→ (32) Σ¬ΗΤς∏ϑð♥√≅…Ω ϑðς∏Ω∅ Ω⋅⌠ΩΤÿ ϑ〉‹ŸΨ√Σ Ω⋅⌠ΩΤÿΩ 〉‹Σ∨ςΚ… Ω⋅⌠ΩΤÿΩ 

〉Ω⊕ΤŠΚΡ… †⊥ΘΤ∼ΤΩš ≈(33) )1(.  

Ρ<′≅…Ω ℑ γ≥⌠ …قوله  [ Η̂ΤΩΤγ∇<√≅… Ω¬ΩΤÿ⌠≤ΤΩ∨ ≈    اقرأه عليهم Ƒقال أمر مرمي  يعين   يقول للن ،     :

… Ψ′ΞΜ… π‹ΩϒΩ‰ΤΩΤ⇓≅… ≈     إذا انفردت    :سعيد عن قتادة … ⌠⇑Ψ∨ †ΩΨ∏∑ςΚ… †_Τ⇓†ς∇Ω∨ †⊥ΘΤ∼ΨΤ∈⌠≤Ω→ (16)  π‹ΩϒΩΠςΤ≅†ΩΤ⊇ 

                                                 
 .32 إىل 16اآليات من /  مرمي  )1(
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⇑Ψ∨ ⌠¬ΞΨΤ⇓Σ  †_ΤŠ†Ω•Ψš :†Ω⇒<∏Ω♠⁄Κς†ΩΤ⊇ †Ω∼ς√ΜΞ… †ΩΤ⇒ΩšΣ⁄ ≈    يعين جربيل… ΩΠς‘Ω∧ΩΩΤ⊇ †Ως√ …_≤Ω↑ΩΤŠ †⊥ΘΤÿΞΩ♠ ≈(17)     
وأضاف هود أي سوي    (دمي   فيما يذكر جربيل يف صورة آ      أرسل إليها : سعيد عن قتادة قال   

 .كان زكريا كفل مرمي وكانت أختها حتته، وكانت تكون يف اǂراب           : وقال الكلƑ ،  )اخللق
فلّما أدركت كانت إذا حاضت أخرجها إىل مرتله، إىل أختها، فإذا طهرت رجعت إىل اǂراب،               

ة الدار  يف ناحي ) قال هود يف مشرقة   (فطهرت مّرة فلما فرغت من غسلها قعدت يف مشرفة           
 …ΨΠΤ⇓ΜΞ… Σ′Σ∅Κς⌡ …: وعلقت عليها ثوبا سترة، فجاء جربيل إليها يف ذلك املوضع، فلما رأته قالت             

Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅†ΨΤŠ ð∠⇒Ψ∨ ⇐ΜΞ… ðŒ⇒Ρ †⊥ΘΤ∼Ψ⊆ΩΤ ≈(18)    تقيا ) هللا: أضاف هود ( أي إن كنت     :قال احلسن

Ω†ΩΤ∈ :†Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… η†ΩΤ⇓Κς… ΣΣ♠Ω⁄ γ∠ΨΘΤŠΩ⁄ ð …فاجتنبين،   Ω̂∑ςΚ‚Ψ γ∠ς√ †_∧ΗΤςΤ∏Σ∅ †⊥ΘΤ∼ΤΨ{Ωƒ ≈(19)   أي صاحلا           

… πŒς√†ΩΤ∈ υΠςΤ⇓Κς… Σ⇐Ρ∇ΩΤÿ Ψ√ χ¬ΗΤςΤ∏ΣΤ∅ ≈(20)       وقال بعضهم   : وأضاف هود (من أين يكون يل غالم :

 ∋Ω†ΩΤ … .ومل أك زانية   ς√Ω Ψ⇒⌠♥Ω♥∧ΩΤÿ χ≤ΤΩ↑ΩΤŠ ⌠¬ς√Ω 〉∉ςΚ… †⊥ΘΤ∼Ψ⊕ΩΤŠ ≈(20)¬⌠ …) كيف يكون يل غالم   

Ψ∠Ψ√.Ωϒς Ω†ΩΤ∈ γ∠ΘΣΤŠΩ⁄ ΩΣ∑ ϑðς∏Ω∅ ∃χ⇐ΘΨκΤΩ∑ ≈(21) أن أخلقه… ,ΙΣς∏Ω⊕•Ω⇒Ψ√Ω _◊ΤΩΤÿ…ƒ∫ Ξ♣†Πς⇒∏ΠΨ√ _◊Ω∧ΤšΩ⁄Ω &†ΘΩΤ⇒ΨΘ∨ ≈ 

يعين كان  : قال السّدي . كائنا Ω⇐†Ω{Ω… …_≤∨Κς… †⊥ΘΤ∼γ∝πΤ⊆ΤΘΩ∨ ≈(21): أي ملن قبل دينه، قال    : قال هود 
فأخذ جربيل جيبها بأصبعه فنفخ فيه      . اللوح اǂفوȗ أّنه يكون   عيسى أمرا من اهللا مكتوبا يف       

قال احلسن تسعة أشهر      ΣΤς∏Ω∧Ω™ΩΤ⊇ ≈(22) …قال  ) فسار: قال هود (. فصار إىل بطنها فحملت   

 π‹ΩϒΩΠςΤ≅†ΩΤ⊇ ⇑Ψ∨ ⌠¬ΞΨΤ⇓Σ  †_ΤŠ†Ω•Ψš ≈(17) … :وقال بعضهم يف قوله تعاىل    : قال هود .( يف بطنها 

سعيد عن   π‹ΩϒΩ‰ΩΤΤ⇓≅†ΩΤ⊇ −ΨΨΤŠ †_Τ⇓†ς∇Ω∨ †⊥ΘΤ∼Ψ±Ω∈ ≈(22) …:قوله).  بينها وبينهم  سترة من األرض  : أي

عاصم بن حكيم    ≈ …≅√>∧Ω∑ƒ∫:†Ω–ςΚ†ΩΤ⊇ 〉≥†ΩΩ† ….فانفردت به مكانا شاسعا منتحيا    : أي: قتادة قال 

 υς√ΞΜ… Ξ℘<ϒΨ– Ψ◊ς∏πΘΩ⇒√≅… πŒς√†ΩΤ∈ Ψ⇒ΩΤΤ∼ς∏ΗΤΤΩÿ ϑ〉ŒΨ∨ Ω‰ΩΤ∈ …ΩϒΗΤΩ∑  ≈(23) …. أجلأها املخاض : جماهدا قال أنّ  

مل  ΘΤ∼Ψ♥Τ⇒ΤΘΩ∨ ≈(23)⊥† …ال أذكر    Œ⇒Σ{Ω †_Τ∼⌠♥ΩΤ⇓ ≈(23)〈 …. ّمما خشيت من الفضيحة   : قال احلسن 
 .شيئا ال يعرف وال يذكر    :) وقال بعضهم : بينما جند عند هود   : (سعيد بن قتادة قالت   . أذكر

 حيضة نسيتها، وكنت  : لكي، قال وحّدثين محاد بن سلمة عن أيب عمران اجلدي عن نوف املا          
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فيحذف . (النسوء الّتي يظّن هبا محل فال يكون كذلك       :  وقال محاد  .املرأة النسوء : وقال محاد 
 ).وقال بعضهم: هود اإلسناد وجيعله لبعضهم بقوله

 Ƒالقوم يرتلون املرتل مثّ يرحلون فينسون الشيء فيسّمى        : وكنت نسيا منسيا  : وقال الكل
 .ذلك الشيء النسي

. امللك يعين جربيل  كّنا حنّدث أنّ    :  سعيد عن قتادة قال    ΩΗΤΩ †Ω⇒ΩΤ⊇ ⇑Ψ∨ :†ΩΨπΤ™ΩΤ ≈(24)† …:قوله
: من حتتها يعين  : حتتها من األرض، وقال بعضهم    مسعت من يقول    : قال حيي   . وقوله حتتها 

ثين يونس بن أيب إسحاق عن أبيه        حدّ ΠςΚς… ΨΤ⇓Ω∞ðµš ŸΤΩ∈ ðΩ⊕Ω– γ∠ΘΣΤŠΩ⁄ γ∠ΩΤðµš †⊥ΘΤÿΞ≤Ω♠ ≈(24)‚ …عيسى  
السري هو اجلدول، وهو    : وقال بعضهم : وأضاف هود    (هو اجلدول : عن الرباء بن عازب قال    

  ΠΞ∞Σ∑Ω γ∠∼Τς√ΜΞ… Ξ℘πϒΨ•ΨΤŠ Ψ◊ς∏Πς⇒√≅… ≈(25); … :قوله تعاىل ) سري: النهر الصغري، وهو بالسريانية   

وكان جذع النخلة   .  π÷Ψ⊆ΗΤΩ♥ΣΤ γ∠∼ς∏Ω∅ †_Τ‰ς≡Σ⁄ †⊥ΘΤ∼Ψ⇒Ω– ≈(25) …كاتب عجوة   : سعيد عن قتادة قال   
بينما هود يفّصل   . (ومن قرأها تساقȔ يقول النخلة تساقȔ عليك رطبا جنيا حني اجتين          . يابسا

يساقȔ : فمن قرأها يساقȔ يقول   . وهي تقرأ تساقȔ و يساقȔ    : يف قراءة يساقȔ حيث يقول    
: ن قرأها تساقȔ بالتاء فهو يقول      وم. وكان جذع النخلة يابسا، وكان آية      . عليك اجلذع 

 ).تساقȔ عليك النخلة رطبا جنيا

… Ψ∏Ρ∇ΩΤ⊇ ΨΤŠΩ≤→≅…Ω ≈(26)       اجلدولاجلذع والسري هو    فكلي من الرطب وأشريب من 
 ⊆ΘΞ≤ΩΤ∈Ω ∃†_ΤΤ⇒Τ∼Ω∅ †ΘΩ∨ΜΞ†ΩΤ⊇ ΘΩ⇑ΨΤÿΩ≤ΩΤ Ω⇑Ψ∨ Ξ≤Ω↑Ω‰<√≅… …_ŸΩšςΚ… ϖΨΤ√Σ⊆ΩΤ …: قال. وهو النهر وهو بالسريانية سريا    

ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉‹⁄ΩϒΩ⇓ Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤∏Ψ√ †_∨⌠Ω″ ≈(26)     كانت تقرأ يف احلرف األول    : سعيد عن قتادة قال :

 ⊆ς∏ΩΤ⇑⌠   … .وبلغين عن أنس بن مالك أّنه كان يقرأها صوما صمتا         ،  )نسبه هود لبعضهم   (.صمتا

Ω¬ΠΨ∏Ω{ΡΚ… ðζ⌠ΩΤ∼<√≅… †⊥ΘΤ∼Ψ♥⇓ΞΜ… (26) ≈، نسبه هود لبعضهم   (.لكالمبلغين أّنه أذن هلا يف هذا ا      : قال( ،
: وإن شئت رأيت إمرأة سفيهة تقول     . أّنها كانت آية جعلها اهللا هلا يومئذ      : سعيد عن قتادة قال   

 ).حذف هود اإلسناد ونسب القول لبعضهم(. أصوم صوم مرمي وال تتكلّم يف صومها
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     أتيت لقد   πŒΩΤςΚ†ΩΤ⊇ −ΨΨΤŠ †ΩΩ∨⌠ΩΤ∈ ΙΣ∃Ρ∏Ψ∧™Ω Ν…Ρ√†ΩΤ∈ 〉ψΩΤÿ⌠≤Ω∧ΗΤΤΩÿ ŸΤΩ⊆ς√ γŒΛΨ– ≈(27) … :قوله

… †_ΤΛΤ⌠Τ∼ΤΩ→ †⊥ΘΤÿΞ≤ΩΤ⊇ ≈(27) يف تفسري جماهد وقتادة    عظيما:  يعين  .… ðŒπΤΤΚΡ†;ΗΤΤΤΩÿ Ω⇐Σ≤ΗΤΩ∑ †Ω∨ Ω⇐†ς γ∉ΣΤŠςΚ… 

ςΚ…Ω≤∨≅… ξ∫⌠Ω♠ ≈(28)  وهو تفسري السدي   ما كان زانيا،  : يعين. رجل سوء  .… †Ω∨Ω πŒΩΤ⇓†ς γ∠ΘΣΤ∨ΡΚ… 

†⊥ΘΤ∼Ψ⊕ΩΤŠ ≈(28) وما كانت أمك زانية: يعين. 

ليس هبارون أخي موسى ولكن هارون من بين إسرائيل كان يسّمى            : سعيد عن قتادة، قال   
هارون الصاſ اǂبب يف عشريته، ذكر لنا أّنه اتبع جنازته يوم مات أربعون ألفا كلّهم يسّمى                 

هارون يف عبادته وفضله ما     ) شبيهةيا  : عند هود (يا أخت   : أي فقالوا . هارون من بين إسرائيل   
 ⊆π‹Ω⁄†Ω→ςΚ†ΩΤ …قوله  ). أّما هود فنسب القول لبعضهم    (. كان أبوك إمرأ سوء وما كانت أمك بغيا       

Ψ∃∼ς√ΜΞ… ≈(29) حيذف هود اإلسناد وينسبه لبعضهم     (.أمرهتم بكالمه :  قال قتادة  .بيدها .(… Ν…ΣΤ√†Ω∈ 

ð∪∼Τς Σ¬ΠΨ∏Τς∇ΣΤ⇓ ⇑Ω∨ Ω⇐†ς ℑ ΨŸΩ∧<√≅… †⊥ΘΤγ∼‰Ω″ ≈(29)     فقال (.احلجر: املهد: سعيد عن قتادة، قال (

Ω†ΩΤ∈ ΨΠΤ⇓ΜΞ… ΣŸ‰ΤΩ∅ ϑðΨ/≅… ƒΨ⇒ΗΩΤ…ƒ∫ ð  (29)عيسى   Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅… Ψ⇒ς∏Ω⊕Ω–Ω †⊥ΘΤ∼Ψ‰ΩΤ⇓ (30)   Ψ⇒ς∏Ω⊕Ω–Ω †[Τ{Ω⁄†ΩΤ‰Σ∨ 

Ω⇑ΤÿςΚ… †Ω∨ 〉Œ⇒Σ{ ≈(31)    قال : ا هود فيقول  أّم(معلّما مؤّدبا   : أي: مسعت بعض الكوفيني يقول
وال أحد أمين وال أعظم بركة من املعلّم املؤّدب،          : (جعلين معلّما ومؤّدبا مثّ يضيف    : بعضهم

فمقامه مقام األنبياء، وحقّه حّق     . الفقيه العامل، يعلّم الّناس احلكمة ويؤّدهبم عليها، ويفقّهم فيها        
 .)1()األصفياء، وما يفضلهم األنبياء إالّ بالرسالة

 
ȯǠǮƫǟƆǠǮȱǟ : 

 …Ω⋅⌠ΩΤÿ Σ≤Σ↑ðµš Ω⇐κΨ⊆ΠςΣ∧<√≅… ς√ΞΜ… Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… …_ŸπΤΤ⊇Ω (85) 〉⊄Σ♥ΩΤ⇓Ω Ω⇐κΨ∨Ξ≤•Σ∧<√≅… υς√ΞΜ … :قوله تعاىل 

Ω¬ΘΩΤ⇒ΩΩ– …_ ⁄Ξ (86)  ‚Πς Ω⇐Ρ∇Ψ∏∧Ωÿ Ω◊Ω⊕ΗΤΩ⊃ϑðΤ↑√≅… ‚ΠςΜΞ… Ξ⇑Ω∨ ΩϒΩΠςΤ≅… ΩŸ⇒Ψ∅ Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… …_ŸΩ∅ (87)  Ν…Ρ√†ΩΤ∈Ω  

                                                 
ري سورة مرمي من تفسري ، لقد زّودين الشيخ بلحاج شريفي بتفس      222 إىل   1/218ابـن سالّم، التفسري، املرجع السابق،        )1(

فجزاه اهللا خري اجلزاء قبل أن أحظى بتفسري ابن سالّم، أّما           .  ابـن سـالّم، واليت حقّقها من خمطوطة العبدلية، تونس         
 .13 إىل 3/9التفسري : تفسري هود، فينظر
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ΩϒΩΠςΤ≅… Σ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… …_Ÿς√Ω (88)  ŸΤΩ⊆ςΠ√ ⌠¬ΣΤΛΨ– †Λ[ΤΤΤ∼ΤΩ→ ϑ…⊥ ΞΜ… ≈(89))1(. 

حّدثين عاصم عن حكيم عن      Ω⋅⌠ΩΤÿ Σ≤Σ↑ðµš Ω⇐κΨ⊆ΠςΣ∧<√≅… ς√ΞΜ… Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… …_ŸπΤΤ⊇Ω ≈(85) … :قوله
ين مثّ عن جبري عن الضّحاك      وبلغ. على اإلبل : إمساعيل ابن أيب خالد عن من مسع أبا هريرة يقول         

 …≅√>∧Ω⋅⌠ΩΤÿ Σ≤Σ↑ðµš Ω⇐κΨ⊆ΠςΣ … :عن قوله ) (عن علي أّنه سأل رسول اهللا       ابـن مزاحم عن احلارث      

ς√ΞΜ… Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… …_ŸπΤΤ⊇Ω ≈(85) فقال)2(يارسول اهللا هل يكون الوافد إالّ الراكب :  والذّي نفسي
وا بنوق بيض هلا أجنحة عليها رحائل الذهب كلّ         بـيده أّنهـم إذا خرجوا من قبورهم استقبل        

:  عاصم بن حكيم وخداȇ عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جّده قال             .))3خطوة منها مد البصر   
    قـال هـا هنا وأومأ بيده إىل الّشام إّنكم حمشورون رجاال             )فراȟ(قلت يا رسول اهللا    

قيل يا رسول اهللا كيف ميشي على       : سعيد عن قتادة قال   . )4(وركـبانا وجترون على وجوهكم    
إبراهيم بن حمّمد عن . ))5إنّ الذّي أمشاه على رجليه قادر أن ميشيه على وجهه :قال. وجهه

إذا بنيت اجلبانة فاخرج إىل     : أيب رشـدين عن محيد عن ملك بن اخلثم أّنه مسع أبا هريرة يقول             
 وجوههم، وأّمة على أقدامهم، وأّمة      أرض اǂشر واملنشر فإن الّناس حيشرون ثالث أمم أّمة على         

 υς√ΞΜ… Ω¬ΘΩΤ⇒ΩΩ– …_ ⁄Ξ ≈(86) …يعين املشركني    Σ♥ΩΤ⇓Ω Ω⇐κΨ∨Ξ≤•Σ∧<√≅… ≈(86)⊅〈 …قوله  . عـلى اإلبـل   

وحّدثين . عطاشا: حّدثين عاصم بن حكيم عن إمساعيل بن أيب خالد عمن مسع أبا هريرة يقول             
سيقوا إليها وهم ظماء،    : سعيد عن قتادة قال   . عطاشا واهللا : احلسن قال إسرائيل بن يونس عن     

 ).نسبه هود لبعضهم(. قد تقطعت أعناقهم من العطش

                                                 
 .90 إىل 85مرمي اآليات  )1(
 .3/29هود، التفسري، ). هل يكون الوفد إالّ الركب: (بينما عند هود )2(
، واهلندي عالء الّدين املتقي بن حسام الّدين، كرت العّمال 540، 5/539 هذا احلديث رواه السيوطي يف الّدر املنثور، ) 3(

 .2/463، 4503رقم ) م1993هـ، 1413. مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان(
املكتبة السلفية،  ( الّدين اخلطيب وغريه     حمب: ابن حجر العسقالين، فتح البارئ، حتقيق     : رواه البخاري يف صحيحه، ينظر     )4(

 ،     4760، كتاب التفسري، باب الذّين حيشرون على وجوههم إىل جهّنم، رقم            )هـ1407،  3:ط. القاهـرة، مصـر   
8/350. 

 .14/666، 3978، واهلندي يف كرت العّمال، رقم 3/299رواه أمحد يف املسند،   )5(
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قد فّسرنا   Πς Ω⇐Ρ∇Ψ∏∧Ωÿ Ω◊Ω⊕ΗΤΩ⊃ϑðΤ↑√≅… ‚ΠςΜΞ… Ξ⇑Ω∨ ΩϒΩΠςΤ≅… ΩŸ⇒Ψ∅ Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… …_ŸΩ∅ ≈(87)‚ …: قوـله 
  .)1(العهد يف اآلية األوىل

: ّية بن يعلي الثقفي عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال          وأّمـا الشفاعة، فحّدثين أبو أم     
إذا كان يوم القيامة شفع النƑّ ألمته، وشفع الشهيد ألهل بيته، واملؤمن  ( (قال رسول اهللا 

ألهـل بيته، وتبقى شفاعة الرمحان، خيرج اهللا أقواما من الّنار قد احترقوا فيها، فصاروا محّما،                
ة والّنار مثّ يرسل اهللا عليهم هنرا من اجلّنة يقال له احليا، فينبتون كما  فينبـتهم بالعـراء بني اجلنّ  

. ينبـت الغثا يف بطن املسيل، أالّ ترون أّنه يبدأ فيكون أبيض مثّ يكون أصفر، مثّ يكون أخضر                 
: مثّ يقومون فيدخلون اجلّنة، فإذا رآهم أهل اجلّنة قالوا    : كأّنك قد رأيته، قال   : قالوا يا رسول اهللا   

، وحّدثين درست عن يزيد     ))2هـؤالء عـتقاء الرمحان، فهم آخر اجلّنة دخوال وأدناهم مرتلة          
 ال أزال أشفع فأشفع حّتى أقول ريب        :((قال رسول اهللا    : الرقاسي عن أنس بن مالك قال     

ابن هليعة عن   . ))3يا حمّمد أّنها ليست لك ولكّنها يل      : شـفعين فيمن قال ال إله إالّ اهللا، فيقول        
 إنّ لكلّ نƑّ دعوة يدعو هبا يف        :((قال رسول اهللا    : يب الـزبري عن جابر بن عبد اهللا قال        أ

ابن هليعة عن عبد الرمحان األعرج عن       . )) 4أمـّته واستخبأت دعويت شفاعة ألمّتي يوم القيامة       
بيح الّربيع بن ص  . مهام عن قتادة عن انس بن مالك عن النƑّ حنوه         . أيب هريـرة عـن النƑّ حنوه      

 .واحلسن بن دينار عن احلسن عن النƑّ حنو ذلك

 خّيرت  :((قال رسول اهللا  : وحّدثين أبو األشهب واحلسن بن دينار عن احلسن قال        
 .)) 5بني أن يدخل نصف أميت اجلّنة وبني الشفاعة، فاخترت الشفاعة

 

                                                 
: ، وينظر كذلك1/243ابن سالّم، التفسري، . والعهد هو التوحيد) رة مرميأي سو( من نفس السورة 78يقصد اآلية  )1(

 .513، 1/511ابن أيب زمنني، خمتصر تفسري حيي بن سالم،  املرجع السابق، 
 .1/48، 133هذا احلديث رواه اهلندي يف كرت العّمال، رقم   )2(
 .1/64، 229احلديث رواه اهلندي يف كرت العّمال، رقم    )3(
ابن حجر العسقالين، الفتح، كتاب الدعوات، باب لكل نƑّ دعوة مستجابة، رقم : اه البخاري يف الصحيح، ينظررو )4(

 .3/292 بلفظ قريب، وأمحد يف املسند، 11/99، 6305
 التفسري، : ، أما تفسري هود، فينظر247 إىل 1/244ابن سالّم، التفسري، : ، ينظر2/75واحلديث رواه أمحد يف املسند  )5(

3/29. 
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ǬȱǠǮȱǟ ȯǠǮƫǟ: 

ΣŸ∧Ω™<√≅… ΨΠς∏Ψ√ ϖΨϒΠς√≅… ΩΩ∞⇓Κς… υς∏Ω∅ ΨΨŸ⌠‰ΤΩ∅ ð … :   قوله تعاىل  Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅… ψς√Ω Ω⊕µµð– ΙΣΤςΠ√ #†ΩΤ–ΩΨΤ∅ (1)  

†_Τ∧ΘΨΤ∼ΩΤ∈ Ω⁄Ψϒ⇒Σ∼ΨΠ√ †_ΤΤ♠<Κ†ΩΤŠ …_ŸÿΨŸΩ→ ⇑ΨΘ∨ ΣΤ⇓ΣŸΠς√ Ω≤ΠΨ↑ΩΤ‰ΣΤÿΩ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… φΣΤ∏Ω∧⊕ΩΤÿ γŒΗΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… 

ΘΩ⇐Κς… ⌠¬Σς√ …[≤–ςΚ… †_Τ⇒Ω♥Ωš (2)  φκΨΤ‘Ψ∇ΗΤΘΩΤ∨ Ψ∼ΨΤ⊇ …_ŸΤΩΤŠΚς… (3)  Ω⁄Ψϒ⇒ΣΤÿΩ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ ΩϒΩΠςΤ≅… ϑðΣ/≅… 

…_Ÿς√Ω (4)  †ΘΩ∨ ¬Σς√ −ΨΨΤŠ ⌠⇑Ψ∨ ξψ<∏Ψ∅ ‚ΩΩ &ψΞΞΜ:†ΩΤŠ‚ςΚΨ π‹Ω⁄ΣιðΤ ⊥◊Ω∧Ψ∏Ω{ Σ“Σ≤πΩΤ ⌠⇑Ψ∨ &⌠¬ΞΨ∑.Ω<⊇ςΚ… ⇐ΜΞ… 

φΣΤ√Σ⊆ΩΤÿ ‚ΠςΜΞ… †_ΤŠΨϒς (5)  Ω∠Πς∏Ω⊕ΩΤ∏ΩΤ⊇ χ⊗ΤΨΗΤΩΤŠ ð∠Ω♥πΤ⊃ΠςΤ⇓ υϖς∏Ω∅ ⌠¬Ψ∑Ξ≤ΗΤΤΩΤ’…ƒ∫ ⇐ΜΞ… ψΠς√ Ν…Σ⇒Ψ∨ΣΤÿ …ΩϒΤΗΤΩΨŠ 

ΨÿΨŸΩ™<√≅… †[Τ⊃Ω♠Κς… ≈(6))1(.  

 بسم اهللا   .تفسري سورة الكهف وهي مكّية كلّها      : قال حيي   . مطلع سورة الكهف  
  ≈ ∅ϖΨϒΠς√≅… ΩΩ∞⇓Κς… υς∏Ω∅ ΨΨŸ⌠‰ΤΩ …  محد نفسه وهو أهل احلمد     ≈ √ΣŸ∧Ω™<√≅… ΨΠς∏Ψ …قوله  . الرمحان الرحيم 

ð … حمّمد Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅… ≈  القرآن … ψς√Ω Ω⊕µµð– ΙΣΤςΠ√ #†ΩΤ–ΩΨΤ∅ †_Τ∧ΘΨΤ∼ΩΤ∈ ≈  أنزل على  : يقول. فيها تقدمي
أنزله قيما ال عوج فيه     : جماهدا قال ، عاصم بن حكيم أنّ      عبده الكتاب قيما ومل جيعل له عوجا      

من : أي:  قال قتادة  ≈ √ΨΘ∨ ΣΤ⇓ΣŸΠς⇑ … عذابا شديدا  ≈ →Ω⁄Ψϒ⇒Σ∼ΨΠ√ †_ΤΤ♠<Κ†ΩΤŠ …_ŸÿΨŸΩ …. وال اختالف 

 Ω≤ΠΨ↑ΩΤ‰ΣΤÿΩ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… φΣΤ∏Ω∧⊕ΩΤÿ …). حيذف هود اإلسناد   (عنده، من عند اهللا    

γŒΗΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… ΘΩ⇐Κς… ⌠¬Σς√ …[≤–ςΚ… †_Τ⇒Ω♥Ωš ≈(2)      وقال يف آية أخرى   . عند  اهللا يف اجلّنة … ωΘΣ|Ψ√Ω 

τŒΗΤΩ–Ω⁄Ω  †ΘΩ∧ΘΨ∨ &Ν…ΣΤ∏Ψ∧Ω∅ ≈(132))2( .قوله: … φκΨΤ‘Ψ∇ΗΤΘΩΤ∨ Ψ∼ΨΤ⊇ …_ŸΤΩΤŠΚς… ≈(3)     يف ذلك الثواب وهو

 . ≈ …ŸΤΩΤŠΚς_… … اجلّنة

… Ω⁄Ψϒ⇒ΣΤÿΩ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ ΩϒΩΠςΤ≅… ϑðΣ/≅… …_Ÿς√Ω (4)  †ΘΩ∨ ¬Σς√ −ΨΨΤŠ ⌠⇑Ψ∨ ξψ<∏Ψ∅ ≈     أن هللا ولدا… ‚ΩΩ 

&ψΞΞΜ:†ΩΤŠ‚ςΚΨ ≈      قبلهم الذّين كانوا يف الشرك .… π‹Ω⁄ΣιðΤ ⊥◊Ω∧Ψ∏Ω{ Σ“Σ≤πΩΤ ⌠⇑Ψ∨ &⌠¬ΞΨ∑.Ω<⊇ςΚ… ⇐ΜΞ… 

                                                 
 .6 إىل 1الكهف، اآليات  )1(
 .132/األنعام  )2(
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φΣΤ√Σ⊆ΩΤÿ ‚ΠςΜΞ… †_ΤŠΨϒς ≈(5)        وكان احلسن يقرؤها   . على قراءة النصب عمل يف باب كان
 .اكربت تلك الكلمة أن قالوا أن هللا ولد:  يقول)كربت كلمةǆ(بالرفع 

 … ⇐ΜΞ… φΣΤ√Σ⊆ΩΤÿ ‚ΠςΜΞ… †_ΤŠΨϒς ≈    قوله … Ω∠Πς∏Ω⊕ΩΤ∏ΩΤ⊇ χ⊗ΤΨΗΤΩΤŠ ð∠Ω♥πΤ⊃ΠςΤ⇓ ≈     قاتل نفسك يف تفسري

عن أبيه، أي حزنا    حزنا يف تفسري جماهد     : أي ≈ …υϖς∏Ω∅ ⌠¬Ψ∑Ξ≤ΗΤΤΩΤ’…ƒ∫ ....†[Τ⊃Ω♠Κς …. والعاّمةقتادة،  

 أي فال تفعل، فيها تقدمي وقال        القرآن، يعين   ≈ …≅√>™ΜΞ… ψΠς√ Ν…Σ⇒Ψ∨ΣΤÿ …ΩϒΤΗΤΩΨŠ ΨÿΨŸΩ⇐ …. عليهم
  .)1(غضبا: أسفا أي: قتادة

نكتفي هبذه األمثلة، وقد وضعت اخلطوط حتت املتفق بينهما، وما ترك بدون خȔّ فهو              
ما تركه هود اهلّواري من األصل، أّما زيادات هود فجعلتها بني قوسني، على أنّ هناك زيادات                

 . هود يقتضيها الربȔ بني ما ذكر وما حذفأخرى موجودة عند
نالحظ من خالل هذه املقابلة طريقة هود اهلّواري يف االختصار والتأليف، حبيث جنده              
يكاد حيفظ لنا الصورة الكاملة لتفسري حيي بن سالّم، فال حيذف إالّ ما يراه جديرا باحلذف،                 

ودا من إظهار مكانته العلمية، فهو ال       حمافظا يف ذلك على روح التفسري، إالّ أنّ هذا مل مينع ه           
يقبل التفسري على عالّته كما يراه، بل جنده يتصّرف يف النّص باحلذف والزيادة، وهذا يظهر                
جليا من خالل النماذج السابقة، حيث حذف بعض الروايات الّتي ال تصّح عنده كحديث               

إلضافات التفسريية، ومل يكتف مبا     الشفاعة يف املثال الثاين، بينما أضاف يف املثال األّول بعض ا          
 .جاء يف األصل، وهذا دليل على سعة علم املفّسر وحضوره يف املختصر

وأسّجل أنّ هذه األمثلة ال متثل املقابلة يف كلّ شيء، بل جند االختالف بني تفسري ابن                     
خذ والرّد بني   سالّم ، وتفسري هود بن حمكّم اهلّواري يظهر يف آيات األحكام أين يكثر فيها األ              

 .املفّسرين
 
 

                                                 
 .451، 2/450تفسريه : ،  أما تفسري هود، فينظر172، 1/171ابن سالّم، التفسري، املرجع السابق،  )1(
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 ȰȎȦȱǟǬȱǠǮȱǟ :ȺȵȾ ǿɀǭǖƫǠǣ ƘȆȦǪȱǟ Ž ɃǿǟņɀƬǟ ȴǎكƮ ȸǣ ǻɀȽ ǰ
ǎȲȞǪي Ǡȵوȼǣ Ȩ 

 
 : ف هذا الفصل من يتألّ

ȯوɉǟ ǬǶǤƫǟ :منهج هود يف التفسري باملأثور. 
ƆǠǮȱǟ ǬǶǤƫǟ :اإلسرائيليات وموقف هود منها. 
ǬȱǠǮȱǟ ǬǶǤƫǟ :املنهج العقائدي يف تفسري هود. 

 
 اإلسرائيليات   ألنّ ، باملأثور وبني موضوع اإلسرائيليات واضحة      العالقـة بني التفسري    إنّ

اإلسرائيليات أو  ف على األسانيد، فقبول      هذه الرواية تتوقّ   تعـتمد عـلى الرواية أيضا، إالّ أنّ       
 .رفضها مرتبȔ بصّحة السند أو ضعفه، باإلضافة إىل أمور أخرى سيأيت الكالم عنها

علّق بالتفسري باملأثور، أّما بالنسبة للمنهج العقائدي       لذلك أرى جعل اإلسرائيليات ّمما يت     
أرى أيضا أّنه ّمما يتعلّق بالتفسري باملأثور، ذلك ألنّ موضوع العقيدة بدوره يستمد أحكامه من               

 .القرآن الكرمي، ومن الّسنة املطّهرة، ومن آراء املفّسرين صحابة وتابعني
 التفسري باملأثور، إذ تعتمد بدورها على       أّمـا عن أسباب الرتول والقراءات، مع أّنها من        

الـنقل والرواية، فقد فضلت أن أجعلها ضمن فصل مستقّل عنونته بǔراء هود يف علوم القرآن،                
مراعاة للتوازن بني الفصول، واŎانسة بني مباحث الفصل الواحد، وتوزيع ماّدة البحث العلمية             

 .واهللا املستعان
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 ȯوɉǟ ǬǶǤƫǟ :ņɀƬǟ ǻɀȽ ǰȾȺȵǿɀǭǖƫǠǣ ƘȆȦǪȱǟ Ž Ƀǿǟ 
يصّنف تفسري هود بن حمكّم اهلّواري ضمن التفسري باملأثور، فهو ينتمي إىل القرن الثالث   
اهلجـري، وإىل حّد هذا العصر كان التفسري باملأثور فقȔ، إالّ أنّ هذا ال مينع أن يضيف املفّسر                  

ول تقصري وتفريȔ بال نزاع،     إذ أنّ اجلمود على املنق    ((شـيئا مـن عنده لتفسري القرآن الكرمي         
 .)1())واخلوض يف التفسري لكلّ إنسان غلو وإفراط بال جدال

وقـبل أن نتبّين منهج هود بن حمكّم اهلّواري يف التفسري باملأثور ال بأس أن نعّرف هبذا                 
 . التفسري ونبّين قيمته وأمهيته

 
ȯوɉǟ ǢȲȖƫǟ :ǿɀǭǖƫǠǣ ƘȆȦǪȱǟ ȤريȞت 
ȯوɉǟ țرȦȱǟ :ǖƫǟ ȤريȞتǦȢȱ ǿɀǭ 

تقدمي الشيء وذكر الشيء ورسم الشيء الباقي، : األثر له ثالثة أصول : قال ابن الفارس
خمربا عن غريي أّنه    : ، فإّنه يعين بقوله آثرا    )2())ما حلفت هبا آثرا وال ذاكرا     : ((وأّما حديث عمر  

 .حلف به
 من حروفه فعل يف     األثر االستقفاء واإلتباع، وفيه لغتان أثر وإثر، وال يشّتق        : قال اخلليل 

 .ذهبت يف إثره: هذا املعىن، ولكن يقال

 ∨ςΚ… ξ〈Ω≤ΗΤςΤ’ςΚ… π⇔ΤΠΨ ... …: البقـية من الشيء، واجلمع آثارات، ومنه قوله تعاىل        : واآلثـارة 

]ψ<∏Ψ∅ ⇐ΜΞ… ⌠¬Σ⇒Σ{ φκΨΤ∈ΨΨŸΗΤΩ″ ≈(4) ]3(]4/ األحقاف(. 

حديث مأثور  : ه قيل واألثـر مصدر قولك أثرت احلديث آثره إذا ذكرته عن غريك ومن           
أثرت احلديث، فهو   : ينقله خلف عن سلف، يقال منه     : خيـرب الّناس به بعضهم بعضا أي      : أي

 .)4(مأثور وأنا آثره

                                                 
 .1/188،  حمّمد حسني الذهƑ، املرجع السابق )1(
كيف كانت ميني النƑّ    : ابن جحر العسقالين، فتح البارئ، كتاب اإلميان والنذور، باب        : رواه البخاري يف الصحيح، ينظر     )2(

)( 11/533 ،6271، رقم. 
، 1:ط.  دار اجليل بريوت، لبنان   (عبد السالّم حمّمد هارون     : احلسن بن فارس، معجم مقاييس اللّغة، حتقيق وضبȔ        أبو    )3(

 .56 إىل 1/53، )م1991هـ، 1411
 . ماّدة أثر1/19، )ط:د. دار لسان العرب، بريوت، لبنان(يوسف خياط :  ابن منظور، لسان العرب اǂيȔ، إعداد )4(
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ƆǠǮȱǟ țرȦȱǟ :ǿɀǭǖƫǠǣ ƘȆȦǪȱǟ 
التفسـري باملأثور هو املنقول سواء كان متواترا أم غري متواتر، وعلى هذا يشمل املنقول                

واملنقول عن الصحابة، ) ( القرآن الكرمي، واملنقول عن الّنƑ  يف-تـبارك وتعاىل –عـن اهللا    
 .)1( وعلى هذه األنواع األربعة يدور التفسري باملأثور-رمحهم اهللا–واملنقول عن الّتابعني 

والتفسري بالقرآن يشمل ما جاء يف القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، حيث               
ى، كما يشمل القراءات، وكثريا ما تكون إحدى القراءات      مـا أمجـل يف آية فسّر يف آية أخر         

 .مفّسرة لألخرى

      Ƒوالتفسري الوارد عن الّن) (         يف سننه كذلك، فكم من اآليات الكرمية جاءت جمملة
 . ففصلتها السّنة، وكم من آيات جاءت مطلقة أو عاّمة فقيدهتا السّنة أو خّصصتها

روا زمن الوحي وشهدوا أسباب الرتول،      والتفسـري الـوارد عن الصحابة الذين عاص       
 .وعاينوا دواعيه، فكانوا أعلم املسلمني بتفسريه وتأويله

وكـذا أدرج عـلماؤنا تفسري الّتابعني، وأحلقوه بالتفسري باملأثور، العتبارهم عايشوا             
 .)2(أصحاب الّنƑ عليه الصالة والسالم، واستقوا علومهم منهم، فكانوا من السلف األخيار

أّنه ينبغي التنبيه إىل عدم صّحة قول من قصر املأثور من التفسري على ما مل يتصل باالجتهاد             كما  
مـن أقوال الصحابة والّتابعني، فإنّ كون مأثور عنهم ال يلزم منه صّحة سنده وال رفعه، وكذا                 

إنّ هذا مـن مل يعتـرب آثار الّتابعني من املأثور لعلّة أّنهم كثر فيهم من ينقل عن أهل الكتاب، ف       
القصـر غري معترب ألنّ بني األمرين متايزا، فكونه مأثورا عنهم ال يلزم منه األخذ أو الرّد إالّ بعد                   

إّنها الّناقلة لآلثار املسندة،    : ، لذا قال ابن حجر يف كالمه عن املصّنفات باملأثور         )3(خـرب حاله  
، وتكمن قيمة التفسري    )4(نيسـواء من املرفوع أو املوقوف على الصحابة أو املقطوع على الّتابع           

باملـأثور يف كل ما جاء يف القرآن الكرمي يفّسر بعضه بعضا، فما أمجل يف مكان فإّنه يفسر يف                   

                                                 
 . وما بعدها1/104، وحمّمد حسني الذهƑ، املرجع السابق، 111 العك، املرجع السابق، صخالد عبد الرمحان )1(
 .111 خالد عبد الرمحان العك، املرجع السابق، ص  )2(
دار السالم، القاهرة، (أمحد عيسى املعصراوي : حمّمد عبد العظيم الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم القرآن، حتقيق: ينظر )3(

 .2/397، )م2003هـ، 1424، 1:ط. مصر
 .8/699السيوطي، الّدر املنثور، املرجع السابق، : ينظر  )4(
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) (، ويف كل ما جاء عن الّنƑ        )1(مكان آخر، وما اختصر يف مكان فإّنه يبسȔ يف مكان آخر          
: ول للقرآن، قال اهللا تعاىل     املفّسر األ  -عليه الصالة والسالم  -من السنن واألحاديث، فقد كان      

… γŒΗΤΩΤ⇒ΘΨΤ∼Ω‰<√≅†ΨŠ Ξ%≤ΣΤŠΘΣ∞Τ√≅…Ω :†ΩΤ⇒<√Ω∞⇓Κς…Ω ð∠∼ς√ΜΞ… Ω≤Τ{ΠΨϒ√≅… Ω⇐ΠΞκΩ‰ΣΨ√ Ξ♣†Πς⇒∏Ψ√ †Ω∨ ΩΘΞ∞ΣΤ⇓ ⌠¬Ξ∼ς√ΞΜ… ¬ΣΠς∏Ω⊕ς√Ω 

Ω⇐Σ≤Πς∇Ω⊃ΩΩΤÿ ≈(44) )2( ملا فيه، مثّ إنّ اعتماد السّنة يف فهم القرآن لكوهنا الشارحة له، املبّينة. 

: ، وقال الشاطƑ  )3(فهو مما فهمه من القرآن    ) (كلّ ما حكم به رسول اهللا       : قـال الشافعي  
 .)4(السّنة راجعة يف معناها إىل الكتاب فهي تفصيل جممله، وبيان مشكله وبسȔ خمتصره

عن كثري مما خفي عليهم     ) (وأّمـا تفسري الصحابة فألّنهم كانوا يسألون رسول اهللا          
إذا مل جند التفسري يف القرآن وال يف        : قال احلافظ ابن كثري يف مقدّمة تفسريه      . القرآنمعـناه يف    

الّسـنة، رجعـنا يف ذلـك إىل أقـوال الصحابة، فإّنهم أدرى بذلك، ملا شاهدوه من القرائن                  
             ſوألنّ  )5(واألحـوال اليت اختّصوا هبا، وملا هلم من الفهم الّتام والعلم الصحيح، والعمل الصا ،

 .فة أسباب الرتول و املالبسات اǂيطة تعني على فهم القرآن وإدراك املراد منهمعر
أّمـا عن تفسري الّتابعني، فنجد العلماء قد اختلفوا فيه من حيث األخذ واالحتجاج به،               
فمنهم من يأخذ به ويراه صاحلا لالحتجاج، ومنهم من ال يأخذ به وال يعتربه حّجة، وإذا أورده                 

 .)6(ستئناس واالستشهاد ال لالحتجاجيف التفسري فلال
 

                                                 
 .1/7 ، املقدّمة)م1980هـ، 1400، 2:ط. دار األندلس، بريوت، لبنان(ابن كثري أبو الفدا، التفسري : ينظر )1(
 .44/ الّنحل  )2(
 .40، ص)ط:د. ت دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنانمنشورا( ابن تيمية تقّي الّدين، مقدّمة يف أصول التفسري  )3(
  .4/9، )ط:د. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان( الشاطƑ، املوافقات يف أصول الشريعة  )4(
 .1/7، التفسري:  ينظر  )5(
هـ، 1408، 1:ط. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان   ( الزركشي بدر الدين حمّمد بن عبد اهللا، الربهان يف علوم القرآن              )6(

 . وما بعدها1/10، وابن كثري، املرجع السابق، 175، 2/174، )م1988
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ƆǠǮȱǟ ǢȲȖƫǟ :ɃǿǟņɀƬǟ ǻɀȽ دȺȝ ǿɀǭǖƫǠǣ ƘȆȦǪȱǟ ǯņǿتد 
لقـد مـّر التفسـري باملأثور مبراحل إىل أن جاءت أقوام ألّفت يف التفسري، فاختصرت                 

األسـانيد، ونقلت األقوال غري معّزوة لقائليها، ومل تتحّرى الصّحة فيما تروي، فدخل من هنا               
لدخـيل، والتبس الصحيح بالعليل، فصار كلّ من يسنح له قول يورده، ومن خيطر بباله شيء   ا

يعـتمده، مثّ ينقل ذلك عنه من جييء بعده، ظاّنا أّنه له أصال، غري ملتفت إىل حترير ما ورد عن   
، وهبذا كثر الوضع، وشاعت اإلسرائيليات يف كتب التفسري، ّمما جعل التفسري حماطا             )1(السلف
 .ياج من الّشكبس

لقـد حّدد هود بن حمكّم اهلّواري يف مقدّمة تفسريه خطّته اليت سار عليها يف التفسري،                
قال رسول  : ذكروا عن ابن عباس أّنه قال     : حيث أورد جمموعة من املرويات حتّدد طريقته، قال       

 .)2(من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من الّنار)(اهللا
 . اجلريء من قال يف الكتاب برأيه: عباس أّنه قالوذكروا عن ابن 

 .أي أرض تقلّين وأي مساء تضلّين إن فّسرت القرآن برأيي: ذكروا عن أيب بكر الصديق أّنه قال
 .بلغين أّنه من فّسر القرآن برأيه فإن أصاب مل يؤجر وإن أخطأ أمث: قال بعض أهل العلم

      Ƒوذكروا أنّ احلسن كان يسأل أصحاب الّن) (       عن تفسري القرآن فيسأل عن اآليات، فيقال
 .نزلت يف بين فالن، فيذهب إليهم حّتى يسأهلم عنها

كّنا نتعلّم العشر آيات فال جناوزهن حّتى نتعلّم : وذكروا عن عبد اهللا بن مسعود أّنه قال 
 .)3(العلم هبن، فكّنا نتعلّم العلم ونتعلّم العمل

 باملأثور، وطرائق التفسري باملأثور واضحة لكلّ من        ومنه نلحظ أنّ هودا مييل إىل التفسري      
يشـتغل بالتفسري، فهود اهلّواري يف تفسريه للقرآن الكرمي يعمد إىل تفسري القرآن بالقرآن، مثّ               
بالسـّنة إن مل جيد يف القرآن، مثّ بأقوال الصحابة، مثّ بأقوال الّتابعني، كما سنبّين ذلك فيما يلي              

 :مع ذكر بعض النماذج

                                                 
 .1/145حمّمد حسني الذهƑ، املرجع السابق،  )1(
، يف كتاب تفسري )ط:د. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان(كمال يوسف حلوت، : رواه الترمـيذي يف سـننه، حتقيق      )2(

 1/233، وأمحد يف املسند 5/183، 2950 جاء يف الذّي يفّسر القرآن برأيه، رقم ، باب ما)(القرآن عن رسول اهللا 
 . 71 ، 1/70 هود، التفسري، )3(
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ǟȯوɉǟ țرȦȱ :ȷǓقرȱǠǣ ȷǓقرȱǟ ƘȆȦت 
اعتمد هود تفسري القرآن بالقرآن وقّدمه على غريه، بل جنده أساس تفسريه، فهو بالنسبة            
إليه الطريق الضرورية لكلّ مفّسر أراد أن يعرف املراد احلقيقي من اآلية الكرمية، وهذا واضح يف                

 : انب كثرية أمههاثنايا التفسري، وقد متثل تفسري القرآن بالقرآن  يف جو
 :االستدالل على معىن كلمة جمملة مبا فصل يف مكان آخر. 1

 ∑υϖΠς⊆ς∏ΩΩΤ⊇ Σ⋅Ω …ƒ∫ ⇑Ψ∨ −ΨΨΘΤŠΘΩ⁄ ξŒΗΤΤΩ∧Ψ∏ς ð‡†ΩΩΤ⊇ &Ψ∼Τς∏Ω∅ ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… ΩΣ … :ومن أمثلة ذلك تفسريه لقوله تعاىل     

〉‡…ΘΩΘΩΤ√≅… Σ¬∼ΨšΘΩ≤√≅… ≈(37) )1(. 

مبهمة، ولكّنها جاءت مفّسرة يف موضع آخر، لذلك جند         يف اآلية   ) كلمات(إنّ لفظـه    
هـودا مل يـتعّد التفسـري القرآين لآلية وإن أشار إىل وجود تفسري آخر، يقول هود يف معىن                   

 √ð‚†ΩΤ∈ †ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ :†ΤΩΤ⇒∧ς∏ðℵ≡ †ΩΤ⇒Ω♥Σ⊃⇓ςΚ… ⇐ΜΞ…Ω ψΠς …: هو قوهلما : ذكـروا عن ابن عباس قال     ): كـلمات (

⌠≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩΤ †ΩΤ⇒ς√ †ΩΤ⇒∧Ωš⌠≤ΩΤΩ ΘΩ⇑ΩΤ⇓Ρ∇ΩΤ⇒ς√ Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ♥ΗΤΤΩ<√≅… ≈(23) ]2(] 23/  األعراف(. 

 …Ψ⇒Ω‰ΗΤΩΤÿ ΩÿΨ∫;.Ω≤π♠ΜΞ… Ν…Σ≤Ρ<′≅… ƒΨΩ∧⊕Ψ⇓ ⌡ΤΨΠς√≅… 〉Œ∧Ω⊕Τ⇓Κς⌡ … :وكذلـك يف تفسـريه لقوله تعاىل      

ψΡ∇∼ς∏Ω∅ Ν…ΣΤ⊇Κς…Ω ϖΨŸΩ⊕ΨŠ γ∩ΚΡ… ⌠¬〉ΨŸΩ⊕ΨŠ ƒΗΤΘΩΤÿΜΞ…Ω Ξ⇐Σ‰Ω∑⁄≅†ΩΤ⊇ ≈(40) )3(،   يف اآلية  " العهد" فكلمة

 ∨ŸΩ⊆ς√Ω ΩϒΩςΚ… ϑðΣ/≅… Ω⊂ΗΤΩ‘∼Ψ ! … :مـبهمة، إالّ أّنها جاءت مفّسرة يف آية أخرى وهي الّتي يف املائدة              

⌡Ψ⇒ΩΤŠ ΩÿΨ∫;.Ω≤Τ⌠♠ΜΞ… †Ω⇒πΤΤ‘Ω⊕ΩΤŠΩ ΣψΣ⇒Ψ∨ πΩ⇒<’≅… Ω≤Ω↑Ω∅ ∃†_Τ‰Τ∼Ψ⊆ΩΤ⇓ Ω†ΩΤ∈Ω ϑðΣ/≅… ΠΨ⇓ΜΞ… ∃⌠¬Σ|Ω⊕Ω∨ ⌠⇑ΜΞς√ Σ¬ΣΤ∧ΩΤ∈ςΚ… 

Ω〈λς∏ΥφΤ±√≅… Σ¬ΣΤ∼ΩΤ…ƒ∫Ω Ω〈λΩ{ΘΩ∞√≅… ¬Σ⇒Ω∨…ƒ∫Ω Ξ∏Σ♠Σ≤ΨΤŠ ⌠¬Σ∑Σ∧ΣΤ⁄ΘΩ∞ΤΩ∅Ω Σ¬ΣΤπ∂Ω≤<∈ςΚ…Ω ϑðΩ/≅… †[Τ∂⌠≤ΩΤ∈ †_Τ⇒Ω♥Ωš 

ΘΩ⇐Ω≤ΠΨ⊃Ω{ΚΡ‚Πς ⌠¬Ρ∇⇒Ω∅ ⌠¬Ρ∇ΨΤ†ΩΤΛΤΤΤΘΨ∼φΤΤΤ♠ ⌠¬Σ|ΠςΤ⇒ς∏Ψ ΡΚ‚ΩΩ ξŒΗΤΠς⇒Ω– Ξ≤•ΩΤ ⇑Ψ∨ †ΩΨπΤ™ΩΤ &Σ≤ΗΤΩΤ⇓ΚΚς‚≅… ⇑Ω∧ΩΤ⊇ 

Ω≤Ω⊃Ω{ ΩŸ⊕ΩΤŠ Ω∠Ψ√.Ω′ ⌠¬Σ|⇒Ψ∨ ŸΩ⊆ΩΤ⊇ ΘΩΤΩ∂ ƒ∫:…ƒΩ♠ Ξ∼Ψ‰ΥφΤΤ♥√≅… ≈(12) ]4(] 12/  املائدة(. 

                                                 
 .37/البقرة  )1(
 .1/100 هود، التفسري، )2(
 .40/ البقرة  )3(
 .101 ، 1/100هود، التفسري،  )4(
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تعزيـز مـا ورد يف آية مبا نّص عليه يف آيات أخرى وذلك باإلشارة على أنّ اآلية                  . 2
 √ΤΠς⇓ΞΜ… †ΩΤ⇓ŸΤΩΤ∅ςΚ… Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<∏Ψ†: … :لقوله تعاىل املستشهد هبا تدلّ على اآلية األوىل كما ورد يف تفسريه           

Νð„Ψ♥ΗΤς∏Ω♠ „ΗΤς∏πΤΤ∅ςΚ…Ω …[⁄κΨ⊕Ω♠Ω ≈(4) )1(ــود ــول ه ــله: ، يق  …Ψ′ΞΜ… ΣΗΤς∏Τ<∅ςΚ‚≅… ⌡Ψ⊇ ⌠¬ΞΨ⊆ΗΤΩΤ⇒∅ςΚ … :كقو

ΣΨ♥ΗΤς∏ϑð♥√≅…Ω Ω⇐Σ‰Ω™♥Σÿ ≈(71) ]2(]71/  غافر(. 

 …Ω φΣ⊕Ω∧♥ΩΤÿ ∃†ΩΩ♥∼Ψ♥Ωš ⌠¬Σ∑Ω ℑ †Ω∨ πŒΩΩΤπ→≅… ψΣΣ♥Σ⊃⇓Κς‚ … :ويف تفسريه لقوله تعاىل   

Ω⇐ΣŸΨ∏ΗΤΩΤ ≈(102))3(وقال يف آية أخرى: ، يقول هود: … 〉∩†ς≠ΣΤÿ ¬Ξ∼ς∏Ω∅ ξ∩†Ω™Ψ±ΨŠ ⇑ΨΘ∨ ξˆΩ∑ς′  

ξ∃‡…Ω{Κς…Ω †φΤΤ∼Ψ⊇Ω †Ω∨ Ψ∼ΞΩΤπΤ↑ΩΤ 〉♦Σ⊃⇓ςΚ‚≅… ΠΡϒς∏ΩΤΩ ∃Σ⇐ΣκΤ∅ΚΚς‚≅… ψΣ⇓Κς…Ω †φΤΤΤ∼Ψ⊇ φΣŸΨ∏ΗΤΩ ≈(71) ]4(]71/الّزخرف(. 

حيث جند هودا اهلّواري حييل على اآليات املفّسرة بذكر         : اإلحالة على اآلية املفّسرة   . 3
 :مواضعها وأحيانا أخرى يذكر السورة دون ذكر اآلية املفّسرة هلا وإليك بعض النماذج

 :لكاإلحالة على اآليات املفّسرة بذكر مواضعها، ومن أمثلة ذ. أ

 √ΩΘ∨ ð…′ ΨϒΠς√≅… 〉≥Ξ≤πΤ⊆Σÿ ϑðΩ/≅… †[∂⌠≤ΩΤ∈ †_ΤΤ⇒Ω♥Ωš ΙΣΩ⊃Ψ⊕ΗΤΩ∝Σ∼ΩΤ⊇ ΙΣς⇔ … :يف تفسريه لقوله تعاىل   

,ΙΣς√Ω χ≤ΤΤ–ςΚ… χψÿΞ≤ς ≈(11) )5(   وتفسريه يف سورة البقرة   : ، يقـول هود: … ΣΩΤ‘ΤΘΩ∨ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐ΣΤ⊆Ψ⊃⇒ΣΤÿ 

ψΣς√ΗΩ∨Κς… ℑ Ξ∼Ψ‰φΤΤ♠ ϑðΨ/≅… ΞΩ‘Ω∧ς ]◊ΘΩ‰ΤΩš πŒΩΩ‰Τ?Τ⇓Κς… Ω⊗‰Ω♠ ðΨŠ†Ω⇒Ω♠ ℑ ΘΞΣ ξ◊ς∏ΣΤ‰?⇒Σ♠ Σ◊ΩΤΛΤΝ†ΨΘ∨ %ξ◊ΘΩ‰ΤΩš ΣϑðϑðΣ/≅…Ω 

〉∪Ψ⊕ΗΤΩ∝ΣΤÿ ⇑Ω∧Ψ√ %Σ∫:†φΤΤ↑ΩΤÿ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω }⊗γ♠.Ω }ψ∼Ψ∏Ω∅ ≈(261) ]6(]261/ البقرة(. 

قال  : ول هود   ، يق )Ω∨Ω Ν…ΣΤ⇓†Ω{ Ω⇐Σ≤Ψ±‰ΤΣΤÿ ≈(20)) 7†.... …وكذلـك يف تفسـريه لقوـله تعاىل       

  Ω¬ΩΩ ϑðΣ/≅… υς∏Ω∅   ⌠¬ΞΨΤΤŠΣΤ∏ΣΤ∈ υς∏Ω∅Ω   ⌠∃¬ΞΨ⊕∧Ω♠ υϖς∏Ω∅Ω …: هي مثل الّيت يف  البقرة :  بعضهم

                                                 
  .4/ اإلنسان  )1(
 .4/447هود، التفسري،  )2(
 .102/األنبياء  )3(
 .3/95هود، التفسري،  )4(
 .11/احلديد  )5(
 .4/292هود، التفسري،  )6(
 .20/هود  )7(
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⌠¬Ψ∑Ξ≤ΗΤΩ±ΤŠΚς… ∃β〈ΩΗΤΩ↑Ψ∅ ⌠¬Σς√Ω }‡…ΩϒΩ∅ χψ∼Ψℵ≠Ω∅ ≈(7) ]1(بكفرهم فعل ذلك هبم:  أي]7/ البقرة(. 

 : ذكرهااإلحالة على اآلية املفّسرة دون. ب

 Ω⇒Τ∼ΤΩšςΚ†ΩΤ⊇ Ψ∼Τς√ΜΞ… γ⇐Κς… Ξ⊗Ω⇒π″≅… ð∠<∏Σ⊃<√≅… †Ω⇒Ψ⇒Σ∼Τ∅ςΚ†ΨŠ †Ω⇒ΨΤ∼πšΩΩ†: … :ومن ذلك ما جاء عند تفسري قوله تعاىل       

…ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ ƒ∫:†Ω– †ΩΤ⇓Σ≤∨ςΚ… Ω⁄†ΩΤ⊇Ω Σ∗⁄ΣΘΤ⇒Πς√≅… ∠Ρ∏πΤ♠≅†ΩΤ⊇ †Ω∼Ψ⊇ ⇑Ψ∨ ΘωΣ{ γ⇐κΤΩ–Ωƒ γ⇐κΤΩ⇒πΤΤΤ’≅… ð∠ς∏∑Κς…Ω ‚ΠςΜΞ… ⇑Ω∨ 

Ω⊂Ω‰ΤΩ♠ Ψ∼Τς∏Ω∅ 〉⌠ΤΩΤ⊆<√≅… ⌠∃¬Σ⇒Ψ∨ ‚ΩΩ Ψ⇒‰Ψ≠ΗΤΩΣΤ ℑ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ∃Ν…;ΤΣ∧ΩΤ∏ςℵ≡ ¬ΣΠςΤ⇓ΞΜ… φΣΤ∈Ω≤πΤ⊕ΘΣ∨ ≈(27) )2( ،
 من  40- 39 -38 -37يشري هنا إىل اآليات     . )3(وقد فّسرنا ذلك يف سورة هود     : يقـول هـود   

 …≅√Ξ⊗Ω⇒π″≅…Ω ð∠<∏Σ⊃<√≅… †Ω⇒Ψ⇒Σ∼Τ∅ςΚ†ΨŠ †Ω⇒ΤΨ∼πΤšΩΩ ‚ΩΩ Ψ⇒‰Ψ≠ΗΤΩΣΤ ℑ Ω⇑ÿΨϒΠς …: سورة هود، وهي قوله تعاىل    

&Νϖ…ΤΣ∧ς∏ςℵ≡ ¬ΣΠςΤ⇓ΞΜ… Ω⇐ΣΤ∈Ω≤πΤ⊕ΘΣ∨ (37) Σ⊗Ω⇒π±ΩΤÿΩ ð∠<∏Σ⊃<√≅… †Ω∧Πς∏Σ{Ω ΘΩ≤φΤΤΤ∨ Ψ∼Τς∏Ω∅ θβð„Ω∨ ⇑ΨΘ∨ −ΨΨ∨⌠ΤΩΤ∈ Ν…Σ≤ΨΩ♠ 

Σ&Τ⇒Ψ∨ Ω†ΩΤ∈ ⇐ΜΞ… Ν…Σ≤ΩπΤ♥ΩΤ †ΘΩΤ⇒Ψ∨ †ΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ Σ≤Ω♥ΩΤ⇓ ⌠¬Ρ∇⇒Ψ∨ †Ω∧ς Ω⇐Σ≤Ω♥ΩΤ (38)  ð∩⌠ΤΩ♥ΩΤ⊇ φΣ∧ΩΤ∏⊕ΩΤ 

⇑Ω∨ Ψ∼Ψ<Κ†ΩΤÿ τ‡…ΩϒΩ∅ ΨÿΞ∞πΤΣΤÿ ΘΣµµΩΨšΩ ΨΤ∼ΩΤ∏Ω∅ τ‡…ΩϒΩ∅ }ψ∼Ψ⊆ΣΘ∨ (39)  υϖΠςΩš …ς′ΞΜ… ƒ∫:†φΤΤΤ– †ΩΤ⇓Σ≤∨ςΚ… Ω⁄†ΩΤ⊇Ω 

Σ⁄ΣΘΤ⇒Πς√≅… †ΩΤ⇒<∏ΣΤ∈ Ψ∧š≅… †φΤΤΤ∼Ψ⊇ ⇑Ψ∨ ΘωΣ{ Ξ⇐κΤΩ–Ωƒ γ⇐κΤΩΤ⇒<Τ’≅… ð∠ς∏∑ςΚ…Ω ‚ΠςΜΞ… ⇑Ω∨ Ω⊂Ω‰ΤΩ♠ Ψ∼Τς∏Ω∅ Σ⌠Ω⊆<√≅… 

⌠⇑Ω∨Ω &Ω⇑Ω∨…ƒ∫ :†ΤΩ∨Ω Ω⇑Ω∨…ƒ∫ ,ΙΣΩ⊕Ω∨ ‚ΠςΜΞ… β∼Ψ∏ΩΤ∈ ≈(40) ،4(وقد جاء تفسري هود اهلّواري هلا يف موضعها(. 

ية الواحدة بل   جند هودا يف تفسريه القرآن بالقرآن يف بعض األحيان ال يقف عند اآل            . 4
 Ψ∨Ω⇑⌠ … :يسـّوق عـدة آيـات لتعزيز املعىن،  ومن  أمثلة ذلك ما ورد يف تفسري قوله تعاىل                    

,−ΨΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ⇐Κς… Ω⋅Σ⊆ΩΤ Σ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… 〉≥⁄ΚΚς‚≅…Ω −Ψ&Ξ≤∨Κς†ΨΤŠ ΘΩ¬Ρ’ …ς′ΞΜ… ⌠¬Ρ†Ω∅Ω  _〈Ω∅Ω  Ω⇑ΨΘ∨ Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… :…Ω′ΞΜ… ψΣ⇓Κς… 

Ω⇐Σ–Σ≤ΩΤ ≈(25))5( . إذا دعاكم دعوة إذا أنتم : يعين النفخة اآلخرة، وفيها تقدمي: يقول هود 

  أي القبور≈  ... …≅ΩœΨ⊃ΣΤ⇓Ω ℑ Ξ⁄ϑ〉±√≅… …ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ ¬Σ∑ Ω⇑ΨΘ∨ Ψ…ΩŸ–ΚΚς‚ … :من األرض خترجون، كقوله 

                                                 
 .221، 3/220هود، التفسري،  )1(
 .26/املؤمنون  )2(
 .3/136،  هود، التفسري )3(
 .225، 2/224نفس املرجع، : ينظر )4(
 .25/الّروم )5(
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…...  υς√ΞΜ… ¬ΞΘΨΤŠΩ⁄ φΡ∏Ψ♥⇒ΩΤÿ ≈(51) ] خيرجون، وهو نفخ صاحب الصور،    :  أي ]51/ يـس 

 ]14-13/ النازعات[ Ω∧Πς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ ƒΨ∑ β〈Ω≤–Ωƒ β〈ðŸΨš.Ω (13)  …ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ ¬Σ∑ Ψ〈Ω≤Ψ∑†ϑð♥√≅†ΨŠ ≈(14)† …: وهو كقوله 

      Ψ∧ΩΤ♠≅…Ω Ω⋅⌠ΩΤÿ Ψ †Ω⇒ΣΤÿ Ψ †Ω⇒Σ∧<√≅… ⇑Ψ∨ ξ⇐†ς∇ΘΩ∨ ξˆÿΞ≤ΩΤ∈ ≈(41)⊗⌠ …: فإذا هم على األرض، وهو  قوله      : أي
 .)1(] 41/ق [

، )ΘΩΤΤ⇓ΞΜ… ΣΗΤΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω– †[Τ⇓.ƒ∫⌠≤ΣΤ∈ †Θ⊥Τ∼ΨΤŠΩ≤Ω∅ ¬Σ|Πς∏Ω⊕Πς√ φΣΤ∏Ψ⊆Τ⊕ΩΤ ≈(3))2† … :وما ورد يف قوله تعاىل    

 ΤΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω ƒ∫:†Ω∧ΘΩ♥√≅… †_Τ⊃πΤ⊆Ω♠ ∃†⊥ℵ≡Σ⊃οϑðš† … :خلقناه، كقوله : أي ≈ –ΣΗΤΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω … : وقوله: يقـول هود  

⌠¬Σ∑Ω ⌠⇑Ω∅ †ΩΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫ Ω⇐Σ∂Ξ≤⊕Σ∨ ≈(32) ]وقوله] 32/األنبياء ،: … †ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω ΩΤ∼ΤΠς√≅… Ω⁄†ΩΤΠς⇒√≅…Ω γ∃⇐κΤΩΩÿ…ƒ∫ 

:†ΩΤ⇓⌠ΤΩ™Ω∧ΩΤ⊇ Ω◊ΩΤÿ…ƒ∫ ΞΤ∼ΤΠς√≅… :†ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω Ω◊ΤΩÿ…ƒ∫ Ξ⁄†ΩΘΩ⇒√≅… _〈Ω≤Ψ±Τ‰Σ∨ Ν…Σ⊕ΩΤ‰ΩΤΠΨ√ „π∝ΩΤ⊇ ⇑ΨΘ∨ ψΡ∇ΘΨΤŠΩΘ⁄ Ν…Σ∧ς∏⊕ΩΨ√Ω 

Ω ΩŸΩ∅ Ω⇐κΨ⇒ΤΘΨ♥√≅… ð&‡†Ω♥Ψ™<√≅…Ω ΘΩΣ{Ω ξ∫πΤΩ→ ΣΗΤΩΤ⇒<∏ϑð±ΩΤ⊇ „∼Ψ±πΤ⊃ΩΤ ≈(12) ]وقوله ] 12/ اإلسراء ،:  

… ψς√ΩΚς… Ω≤ΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ϖΝ…Σ≤Ω⊃ς ΘΩ⇐Κς… Ψ‹Ω.ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ð≥⁄ΚΚς‚≅…Ω †ΩΩΤ⇓†Ω{ †_⊆ΤΩ⁄ ∃†Ω∧ΣΗΤΩΤπ⇒⊆ΩΩ⊃ΩΤ⊇ †ΤΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω Ω⇑Ψ∨ 

Ψ∫:†Ω∧<√≅… ΘΩΣ ]∫πΩ→ ϑ∴∃Ωš ð„ΩΤ⊇Κς… Ω⇐Σ⇒Ψ∨ΣΤÿ ≈(30) ]3(، ونظريه يف كتاب اهللا كثري] 30/ األنبياء(. 

وهو   : إنّ هـودا  يف تفسـريه للقرآن بالقرآن حييل مباشرة إىل اآلية املفّسرة بقوله              . 5
 أو  وقد  فّسرناه                 )7( أو وقال يف  آية  أخرى       )6(  أو مثل قوله    )5( أو  وهـو  كقوـله       )4(قوـله 

 أو يورد النّص       )10(... أو ونظريها قوله تعاىل    )9(وضع أو قـبل هـذا امل      )8(يف  سـورة  كـذا      

                                                 
 .3/320هود، التفسري،  )1(
 .3/الزخرف )2(
 .4/107 هود، التفسري، )3(
 ...461، 2/460 و 1/199 :نفس املرجع، مثل )4(
  ...264، 224، 1/194 :نفس املرجع، مثل )5(
  ...309، 1/239: نفس املرجع، مثل )6(
  ...4/247، 3/217، 1/316 :نفس املرجع، مثل )7(
  ...136، 3/18 و 1/543: ، مثلنفس املرجع )8(
  ...344، 2/215 :نفس املرجع، مثل  )9(
 ...4/332 :نفس املرجع، مثل )10(
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 وغريها من   )3( أو يريد قوله   )2( أو يذكـر رأي املفّسـر تفسـريه الـنّص بالقرآن           )1(مباشـرة 
يف تفسري القرآن   ) مثل قوله (و  ) كقوله(االستعماالت اللّفظية، ويغلب عند هود استخدام لفظة        

 .بالقرآن
 :فسري هود القرآن بالقرآنهذه إذا بعض املالحظات حول ت

 
ƆǠǮȱǟ țرȦȱǟ :ɃɀǤȺȱǟ ǬديƩǠǣ ȷǓقرȱǟ ƘȆȦت 

تعـّد السّنة النبوية شارحة للقرآن الكرمي وموّضحة له، وقد جاءت أساسا خلدمة النّص   
 .)4( إالّ أّني أوتيت الكتاب ومثله معه): (القرآين، ويؤيد ذلك قوله

 :فسري باحلديث النبوي فيما يليويتلّخص منهج هود بن حمكّم اهلّواري يف الت
 
1. ƆǠȞƫǟ ǻņدȞد تȺȝ ǴɆǶȎȱǟ ǬديǶȲȱ Ȩȥǟɀƫǟ ȯɀقȱǠǣ ȻǾǹǕ: 

ΘΩ¬Ρ’ †ΩΤ⇒<’Ω⁄ςΚ… ð … :مـثال ذلك ما أورده عند تفسري قوله تعاىل         Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… †ΩΤ⇒∼ΤΩ⊃ð≠″≅… ⌠⇑Ψ∨ 

∃†ΩΤ⇓Ψ †Ω‰Ψ∅ ψΣπ⇒Ψ∧ΩΤ⊇ χψΨ√†ςℵ≡ −ΨΨ♥πΤ⊃ΩΤ⇒ΨΠ√ ¬Σ⇒Ψ∨Ω βŸΨ±ΩΤπ⊆ΘΣ∨ ⌠¬Σ⇒Ψ∨Ω =Σ⊂ΨŠ†Ω♠ γ‹.Ω⁄κΩ<√≅†ΨΤŠ Ψ⇐<′ΞΜ†ΤΨŠ &ϑðΨ/≅… 

ð∠Ψ√.ς′ ΩΣ∑ ΣΤΤπ∝Ω⊃<√≅… Σ⁄κΨ‰Ω|<√≅… ≈(32) )5(   ذكروا عن جعفر بن زيد أنّ رجال بلغه        : ، حيـث قال
أّنه من أتى بيت املقدس، مل يشخصه إالّ الصالة فيه، فصلّى فيه ركعتني خرج من ذنوبه كيوم                 

فأتيت بيت املقدس، فدخلت املسجد فصليت فيه ركعتني، مثّ قلت، اللّهم صن            : قال. ولدته أمه 
وحديت، وآنس وحشيت، وارحم غربيت، وسق إلّي جليسا صاحلا تنفعين به، فبينما أنا كذلك إذ               

فقمت إليه، مثّ سلمت    . دخل شيخ موسوم فيه اخلري، فقام عند سارية فصلّى ركعتني، مثّ جلس           
:  قال !اهللا أكرب : أنا أبو الدرداء، فقلت   :  من أنت، يرمحك اهللا، فقال     :علـيه، مثّ جلست فقلت    

ال واهللا، ولكن بلغين أنّ من أتى هذا املسجد مل يشخصه  : مـالك يا عبد اهللا، أذعورة أنا؟ قلت       

                                                 
 ...4/193، 64، 3/59، هود، التفسري )1(
  ...4/126، 504، 1/481 نفس املرجع، )2(
 ...4/159 نفس املرجع، )3(
 .4/131 أخرجه اإلمام أمحد يف املسند، )4(
 .32/فاطر  )5(
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. احلديث كما بلغك  : قال. إالّ الصالة فيه، فصلّى فيه ركعتني خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه           
اللّهم صن وحديت، وآنس    : املسجد فصليت فيه ركعتني، مثّ قلت     فجئـت إىل هـذا      : قلـت 

فأنا أحّق باحلمد منك إذ أشركين      : قال. وحشيت، وارحم غربيت، وسق إيل جليسا صاحلا ينفعين       
اهللا يف دعوتـك، وجعلين ذلك اجلليس الصاſ، ال جرم ألحدثّنك حبديث مسعته من رسول اهللا                  

) (ّدث به أحدا بعدكمل أحّدث به أحدا قبلك وال أح. 

ΘΩ¬Ρ’ †ΩΤ⇒<’Ω⁄ςΚ… ð … :يقول يف هذه اآلية   ) (مسعت رسول اهللا     Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… †ΩΤ⇒∼ΤΩ⊃ð≠″≅… 

⌠⇑Ψ∨ ∃†ΩΤ⇓Ψ †Ω‰Ψ∅ ψΣπ⇒Ψ∧ΩΤ⊇ χψΨ√†ςℵ≡ −ΨΨ♥πΤ⊃ΩΤ⇒ΨΠ√ ¬Σ⇒Ψ∨Ω βŸΨ±ΩΤπ⊆ΘΣ∨ ⌠¬Σ⇒Ψ∨Ω =Σ⊂ΨŠ†Ω♠ γ‹.Ω⁄κΩ<√≅†ΨΤŠ Ψ⇐<′ΞΜ†ΤΨŠ &ϑðΨ/≅… 

ð∠Ψ√.ς′ ΩΣ∑ ΣΤΤπ∝Ω⊃<√≅… Σ⁄κΨ‰Ω|<√≅… (32)  〉ŒΗΤΠς⇒Ω– ξ⇐ŸΩ∅ †ΩΩΤ⇓ΣΤ∏ΣŸΩΤÿ Ω⇐⌠Πς∏Ω™ΣΤÿ †Ω∼Ψ⊇ ⌠⇑Ψ∨ Ω⁄Ξ†Ω♠ςΚ… ⇑Ψ∨ 

ξ Ω̂∑ς′ ∃…_Ρ√Ρ√Ω ⌠¬ΣΣ♠†Ω‰Ψ√Ω †Ω∼Ψ⊇ χ≤ÿΞ≤Ωš ≈(33)  . فيجيء هذا السابق باخلريات فيدخل اجلّنة      : قـال
ا يسريا مثّ يدخل اجلنة، وجييء هذا الظامل       بغـري حسـاب، وجييء هذا املقتصد فيحاسب حساب        

لنفسـه فيوقف ويعري ويوبخ  ويعرف  ذنوبه،  مثّ يتجاوز اهللا عنه فيدخله  اجلّنة بفضل رمحته،                   
Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈Ω ΣŸ∧Ω™<√≅… ΨΠς∏Ψ√ ϖΨϒΠς√≅… ð …: فهــم الذّيــن قــالوا Ω̂∑<′ςΚ… †Πς⇒Ω∅ Ω∃⇐Ω∞Ω™<√≅… ΥφΜΞ… †ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ χ⁄Σ⊃Ω⊕ς√ 

ε⁄Ρ∇Ω→ ≈(34)1( غفر الذنب الكبري، وشكر العمل اليسري سبحانه وتعاىل(. 

 .)2(مثّ استطرد هود يف ذكر أقوال الصحابة والّتابعني يف تفسري هذه اآلية
 
2. ǬديƩǠǣ ȴŏǕ وǕ ȰƤǕ Ǡƫ ȻƘȆȦت: 

  Ω⋅⌠ΩΤÿΩ ΣœΩ⊃⇒ΣΤÿ ℑ Ξ⁄ϑ〉±√≅… Ω℘Ξ∞Ω⊃ΩΤ⊇ ⇑Ω∨ ℑ …: وذلك كما جاء عند تفسريه لقوله تعاىل

                                                 
ده الطربي يف تفسريه جامع البيان      ، وقد أور  5/194 ، واحلديث رواه أمحد يف املسند     419 إىل   3/417هـود، التفسري،     )1(

:  إالّ إّنه  قال      ،10/414، مج   )م1992هـ،  1412،  1:ط. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان    (  القـرآن     تـأويل يف  
   ∅ΣŸ∧Ω™<√≅…  ΨΠς∏Ψ√  ϖ   ΨϒΠς√≅… ðˆΩ∑<′ςΚ…  †Πς⇒Ω … : واحلزن ، فذلك قوله   وأّمـا الظّـامل لنفسه فيصيبه يف ذلك املكان من الغمّ  ((

Ω∃⇐Ω∞Ω™<√≅… .... ≈(34)  ] وفيه أنّ الرجل الذي لقي أبا الدرداء يسّمى أبا ثابت]34/فاطر ،. 
 .420، 3/419هود، التفسري،  )2(
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γ‹.ΩðΗΤ∧ΘΩ♥√≅… ⇑Ω∨Ω ℑ Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… ‚ΠςΜΞ… ⇑Ω∨ ƒ∫:†Ω→ &ϑðΣ/≅… ΘδΣ{Ω Σ⌠ΩΤςΚ… Ω⇑ÿΞ≤Ψ.Ω  ≈(87) )1(  يقول هود ، :

         Ƒوالصـور قرن، مثّ يذكر حديثا عن الّن) (       يبّين فيه من استثناهم اهللا بقوله :… ...‚ΠςΜΞ… ⇑Ω∨ 

ƒ∫:†Ω→ &ϑðΣ/≅… ... ≈(87)ذكروا أنّ رسول اهللا :  ، قال) (قال: ))يعين الشهداء، )) إالّ ما شاء اهللا
 .))2ما أحسن هذا الصوت كأّنه اآلذان يف الدنيا، فلم يفزعوا ومل ميوتوا: فإّنهم قالوا

 Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐ΣΤ⊆Ψ⊃⇒ΣΤÿ ⌠¬Σς√ΗΩ∨Κς… ℑ Ξ∼Ψ‰φΤΤΤ♠ ϑðΨ/≅… ΘΩ¬Ρ’ ‚Ω … :وكذلـك مـا جاء يف قوله تعاىل       

Ω⇐Σ⊕Ψ‰ΣΤÿ :†Ω∨ Ν…ΣΤ⊆Ω⊃⇓Κς… †⊥ΘΤ⇒Ω∨ :‚ΩΩ ∗⊥′Κς… ⌠¬ΣΠς√ ⌠¬Σ∑Σ≤–Κς… ΩŸ⇒Ψ∅ ⌠¬ΞΘΨΤŠΩ⁄ ‚ΩΩ δ∩⌠ΤΩ ψΞ∼ς∏Ω∅ ‚ΩΩ ⌠¬Σ∑ 

φΣΤ⇓Ω∞µµðš ≈(262) )3(. 

الذي ال يعطي شيئا إالّ       : يا رسول اهللا، من املّنان؟ قال : ذكروا أّنه قيل: يقـول هـود  
 .ة يف التفسريوغريها من األمثلة فهي كثرية ومتناثر، ) )4منه

 
3. ƘȆȦǪȱǟ ȂيȂȞد تȎȩ ǬيǻǠǵɉǟ ȼȩɀȅ: 

ΣΤ∈ ΩΤΤ∑Κς†;ΗΤΤΩΤÿ γ … :ومـن أمـثلة ذلـك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل            Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅… Ν…⌠ς√†Ω⊕ΩΤ υς√ΞΜ… 

ξ◊Ω∧Ψ∏Ω{ Ψ>∫:…ƒΩ♠ †Ω⇒ΩΤ⇒∼ΩΤŠ ψΡ∇ΩΤ⇒∼ΩΤŠΩ ‚ΠςΚς… ΩŸΣΤ‰⊕ΩΤ⇓ ‚ΠςΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚ΩΩ ð∉Ξ≤πΤ↑ΣΤ⇓ −ΨΨŠ †_ΛΤΤ∼Ω→ ‚ΩΩ ΩϒΨΘΩΩΤÿ †Ω⇒ΤΤΣ∝⊕ΩΤŠ 

†[∝⊕ΩΤŠ †_ΤŠ†ΩΤŠ⁄ςΚ… ⇑ΨΘ∨ Ξ⇐Σ  &ϑðΨ/≅… ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ Ν…⌠Πς√ΩΩΤ Ν…Ρ√Σ⊆ΩΤ⊇ Ν…ΣŸφΤΤΤΤπΤ→≅… †ΠςΤ⇓ςΚ†ΨŠ φΣ∧Ψ∏⌠♥Σ∨ ≈(64))5( . يقول

:    ويف عنقي صليب من ذهب، فقال        ()أتيت الّنƑ   : ذكروا أنّ عدي بن حاŹ قال     : هـود 
    ،وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حّتى انتهى إىل         : قال. ألق هذا الوثن من عنقك    يا عدي

 …≅Νϖ…ΣϒΩΠςΤ≅… ⌠¬Σ∑Ω⁄†φΤΤΤ‰ΤšΚς… ⌠¬ΣΩ⇒ΗΤΩΤ‰Τ∑Σ⁄Ω †_ΤΤŠ†φΤΤΤΤŠ⁄ςΚ… ⇑ΨΘ∨ γΣ  ϑðΨ/≅… Ω˜∼Ψ♥Ω∧<√≅…Ω φ⇔ΤŠ … :هذه اآلية 

                                                 
 .87/الّنمل  )1(
 . من طريق أيب هريرة10/19مج، وقد أورد هذا اخلرب الطربي يف تفسريه، 268، 3/267 هود، التفسري، )2(
 .262/البقرة  )3(
، واحلديث رواه مسلم يف الصحيح بشرح النووي، كتاب اإلميان، باب بيان غلظ حترمي إسبال               1/246هـود، التفسري،     )4(

 . من طريق أيب ذر1/298 ،290اإلزار واملّن بالعطية، رقم 
 .64/آل عمران  )5(



 .م الهّواري في التفسير بالمأƥور وما يتعلّق به     منهƨ هود بن محكّ   : الفصل الثالث
 

 117

Ω¬ΩΤÿ⌠≤Ω∨ :†Ω∨Ω  Νϖ…Σ≤Ψ∨ΡΚ…   ‚ΠςΜΞ…  Νϖ …ΣŸΣ‰Τ⊕Ω∼Ψ√ †_ΗΤςΤ√ΞΜ…   ∃…_ŸΨš.Ω   :‚Πς  ΩΗΤς√ΞΜ…  ‚ΠςΜΞ… &ΩΣ∑  ΙΣΩ⇒ΗΤφΤΤ™Τ‰Σ♠  †ΘΩ∧Ω∅ 

φΣ{Ξ≤πΤ↑ΣΤÿ ≈(31) ]إّنا ال نّتخذهم أربابا من دون اهللا      :  فقلت ]31/التوبة .   Ƒفقال الّن) (
                 م أليسـوا حيلّـون لكـم مـا حّرم اهللا عليكم فتستحلّونه، وحيّرمون عليكم ما أحلّ اهللا لك

 .)) 1فتلك عبادهتم: قال. فتحّرمونه؟ قلت بلى

 …Ω ΘΩ⇐ΠςŸΣ∧Ω ð∠∼ΩΤ⇒∼ΩΤ∅ υς√ΞΜ… †Ω∨ †ΩΤ⇒⊕ΠςΩΤ∨ ,−ΨΨΤŠ †_–.ΩƒΚς‚ … :وكذلـك يف تفسري وتعزيز قوله تعاىل      

ψΣ⇒ΤΘΨ∨ ‚ΩΩ ⌠⇐Ω∞™ΩΤ ¬Ξ∼ς∏Ω∅ π×Ψ⊃πΤ≅…Ω ð∠Ωš†Ω⇒ΩΤ– Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<∏Ψ√ ≈(88) )2(  ا أنّ  ذكرو: ،يقـول هود

خصلتان من كانتا فيه كتبه اهللا شاكرا صابرا، ومن مل تكونا فيه مل  :قال) (رسـول اهللا  
من نظر إىل من فوقه يف الّدين ومن دونه يف الدنيا فاقتدى هبما     : يكتـبه اهللا شـاكرا وال صابرا      

 .))3كتبه اهللا شاكرا وصابرا

Ψ⊆<∏Σ⇒Τφ♠ ℑ γ‡ΣΤ∏ΣΤ∈ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ≤Ω⊃ς ð … : وكذلك يف تعزيز قوله تعاىل     ̂∅ΘΣ≤√≅… :†Ω∧ΨŠ Ν…Σ{Ω≤πΤ→ςΚ… 

Ψϑð/≅†ΨŠ †Ω∨ ⌠¬ς√ ΘΞ∞ΩΤ⇒ΣΤÿ −ΨΨŠ ∃†_ΤΤ⇒ΗΤςΤ≠<∏Σ♠ Σ¬ΣΗΤΩ<Κ†Ω∨Ω &Σ⁄†ΥφΤΤΤΤ⇒√≅… ð♦ΛΞŠΩ Ω<‘Ω∨ φκΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… ≈(151))4(  قال ،

، )5 (شهر نصرت بالرعب بني يدي مسرية       ):(قال رسول اهللا    : ذكر احلسن قال  : هـود 
 .وغريها من األمثلة

 
4. ǦɆȾقȥ ǦȱǖȆȵ ȴكǵ ɂȲȝ ǬديƩǠǣ ǻǠȾȊǪȅɍǟ: 

 وأمثلة هذا النوع كثرية يف التفسري، وخاّصة يف آيات األحكام، منها ما جاء يف تفسري قوله 

                                                 
، وذكره ابن جرير    5/259،  3095، واحلديث أخرجه الترميذي يف سننه، يف كتاب التفسري رقم           1/289 هود، التفسري،  )1(

 .6/354الطربي يف تفسريه، مج
 .88/احلجر  )2(
، 2512، واحلديث أخرجه الترميذي يف صفة القيامة، باب أنظروا إىل من هو أسفل منكم، رقم                2/355هود، التفسري،    )3(

4/574. 
 .151/آل عمران  )4(
 ابن حجر العسقالين، فتح البارئ، كتاب الصالة،        : واحلديث رواه البخاري يف صحيحه، ينظر      1/320هود، التفسري،    )5(

، ورواه مسلم يف صحيحه، سبق      635،  1/634،  438بـاب قـول النƑّ، جعلت يل األرض مسجدا وطهورا، رقم            
 .64من البحث، ص: خترجيه، ينظر
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ــاىل  …≅√⇒Ψ∼Ψ⊇ =ΣŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫ τŒΗΤΩΤ⇒ΘΨΤ∼ΩΤŠ Σ⋅†Ω⊆ΘΩ∨ ∃ðψ∼ΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ… ⇑Ω∨Ω ΙΣς∏ΩΩ  Ω⇐†ς %†_Τ⇒Ψ∨…ƒ∫ ΨΠς∏Ψ√Ω ς∏Ω∅ γ♣†Πς …: تعـ

ΘΣ”ΤΨš γŒΤ∼Ω‰<√≅… Ξ⇑Ω∨ Ω℘†ς≠ΩΤ♠≅… Ψ∼ς√ΜΞ… &„∼Ψ‰Ω♠ ⇑Ω∨Ω Ω≤Ω⊃ς ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ Ωϑð/≅… ΘδΨ⇒ΩΤ∅ Ξ⇑Ω∅ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… ≈(97)) 1( ،
، أيف  )وهللا على الّناس حّج البيت    (يا رسول اهللا قول اهللا      : ذكر احلسن أنّ رجال قال    : يقول هود 

والذّي نفسي بيده، لو قلت نعم      : ، مثّ قال   )(ول اهللا؟ فسكت الّنƑ     كـلّ عـام يا رس     
 .) )2لوجبت، ولو وجبت ما قمتم هبا، ولو تركتموها لكفرŹ، فذروين ما تركتكم

 ΣΤ∈ Νπ…ΩΤ√†Ω⊕ΩΤ ΣΤςΚ… †Ω∨ Ω⋅ΘΩ≤Ωš ⌠¬Σ|ΘΣŠð⁄ ∃⌠¬Σ|∼ς∏Ω∅ ϑð‚Κς… Ν…ΡΞ≤πΤ↑ΣΤ −ΨΨŠ ! … :وكذلك يف قوله تعاىل   

∃†_ΤΛΤΤ∼φΤΤ→ Ξ⇑ΤÿΩŸΨ√ΗΩ<√≅†ΨŠΩ ∃†_Τ⇒ΗΤΩ♥šΞΜ… ‚ΩΩ Νϖ…ΣΤ∏ΣΤπΤ⊆ΩΤ ¬Σ{ΩŸΗΤς√Κς… ⌠⇑ΨΘ∨ ∃ω⊂ΗΤς∏Τ∨ΞΜ… Σ⇑™ΠςΤ⇓ ⌠¬Σ|ΣΤ∈Σƒ⌠≤ΩΤ⇓ 

∃⌠¬Σ∑†ΥφΤΤΤΤΤÿΞΜ…Ω ‚ΩΩ Ν…ΣΤŠΩ≤πΤ⊆ΩΤ ð←Ψš.ΩΩ⊃<√≅… †Ω∨ Ω≤ΤΤΩςℵ≡ †φΤΤΤ⇒Ψ∨ †Ω∨Ω ∃φ⇔ς≠ΩŠ ‚ΩΩ Ν…ΣΤ∏ΣΤπΤ⊆ΩΤ φ♦πΤ⊃Πς⇒√≅… 

ΨΠς√≅… Ω⋅ΘΩ≤Ωš ϑðΣ/≅… ‚ΠςΜΞ… &ΘΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠ ψΡ∇Ψ√.ς′ ¬Ρ∇Ηϑð″Ω −ΨΤΨŠ ψΡ∇Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐ΣΤ∏Ψ⊆⊕ΩΤ ≈(151) )3( .    يقـول هود :

ال حيلّ دم امرئ إالّ     :()قال رسول اهللا    :  قال -رضي اهللا عنه  -ذكروا أنّ عثمان بن عفان      
. ) )4نه، أو قتل نفسا متعمّدا    رجـل كفر بعد إسالمه، أو زƅ بعد إحصا        : بـإحدى ثـالث   
 .والرابعة ما حكم اهللا من قتل الفئة الباغية حّتى تفيء إىل أمر اهللا: وبعضهم يقول

 Ƒوفيما يؤثر عن الّن) (أّنه قال:  أمرت أن أقاتل الّناس حّتى يقولوا ال إله إالّ اهللا، فإذا
 .) )5حبقهاقالوها فقد عصموا مين دماءهم وأمواهلم وسƑ ذراريهم إالّ 

                                                 
 .97/آل عمران  )1(
ب احلّج، باب فرض احلّج مرة يف        واحلديث رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي يف كتا         302،  1/301 هود، التفسري،  )2(

 . من طريق أيب هريرة9/105 ، 3244العمر، رقم 
 .151/األنعام  )3(
، واحلديث رواه مسلم يف صحيحه بشرح النووي يف كتاب القسامة، باب ما يباح به دم املسلم،              1/573هود، التفسري،    )4(

 . من طريق ابن مسعود11/166، 4351رقم 
 صحيحه بشرح النووي يف كتاب اإلميان، باب أمرت أن أقاتل الّناس حّتى يقولوا ال إله إالّ اهللا           احلديـث رواه مسلم يف     )5(

 وما بعدها، من طريق أيب هريرة وجابر وابن عمر،  وأخرجه البخاري يف الصحيح،        1/150 ،34حمّمد رسول اهللا رقم     
بوا وأقاموا الصالة وأتو الزكاة فخلوا سبيلهم،       ابن حجر العسقالين، فتح البارئ يف كتاب اإلميان، باب فإن تا          : يـنظر 

، كما أخرجه الّربيع بن حبيب يف املسند عن أيب عباس مرفوعا، باب             95،  1/94،  25عـن ابـن عمر مرفوعا، رقم        
 .188 ص 464جامع الغزو يف سبيل اهللا، رقم 
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ففـي هذه اآلية يبّين هود أحكاما فقهية متعلقة مبوضوع احلدود، فذكر النصوص احلديثية              
إالّ حبقّها، وحقّها ما وصفناه من      : فينبغي أن يتفّهم الّناس هذه النكتة     : ومل يتعّد إىل غريها بقوله    

لى البغي فقتل    رجـل كفـر بعد إسالمه، أو زƅ بعد إحصانه، أو قتل نفسا متعمّدا أو قاتل ع                
 .)1(عليه

 
5. ȯوƕȱǟ ǡǠǤȅǕ Ž ǦȺȆȱǟ ɂȲȝ ǻǠȶǪȝɍǟ: 

 Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… Ν…Σ;.ð∞ΤΩ– Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐ΣŠΞ⁄†µµΩ〉š ϑðΩ/≅… ΙΣςΤ√Σ♠Ω⁄Ω† … :ومـن أمـثلة ذلـك ما ورد يف قوله تعاىل     

Ω⇐⌠Ω⊕⌠♥ΩΤÿΩ ℑ Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… …[ †φΤΤΤ♥ΩΤ⊇ ⇐Κς… Νϖ…Ρ∏ΠςΤΤΩ⊆ΣΤÿ ςΚ… Νϖ…Σ‰ςΠ∏φΤΤ±Σÿ ςΚ… Ω⊗ϑð≠ΤΤΩ⊆ΣΤ ψΞÿΨŸΤÿΚς… ¬ΣΣΤ∏Σ–⁄ςΚ…Ω ⌠⇑ΨΘ∨ 

]∪ΗΤς∏Ψ ςΚ… Ν…πΤΩ⊃⇒ΣΤÿ φ⇔Ψ∨ &Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… Ω∠Ψ√.Ω′ ψΣς√ χ∞Ψ ℑ ∃†ΩΤπ∼Τ⇓ϑ〉Ÿ√≅… ψΣς√Ω ℑ Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅… }‡…ðϒΩ∅ 

}ψ∼Ψℵ≠Ω∅ ≈(33) )2( Ûيذكر هود سبب نزول النّص القرآين فيقول: 

ا على الّنƑ فأسلموا، فاستوƦوا املدينة، فأمرهم رسول اهللا          ذكروا أنّ أناسا من عرينة قدمو     
) (       ففعلوا حّتى صّحوا فقتلوا راعي رسول اهللا       . أن خيرجوا يف إبل الصدقة فيشربوا من ألباهنا
) (           وسـاقوا اإلبـل وكفروا بعد إسالمهم، فبعث رسول اهللا) (    ،يف طلبهم، فجيء هبم

 .)3( أعينهم وتركهم يف احلّرة حّتى ماتوافقطع أيديهم وأرجلهم من خالف ومسّر
قال بعضهم إنّ هذا كان من قبل أن ترتل احلدود، وذكر أبو هريرة أّنهم ملا جيء هبم فقطع                  

 …≅/Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… Ν…Σ;.ð∞ΤΩ– Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐ΣŠΞ⁄†µµΩ〉š ϑðΩ† … :أيديهم وأرجلهم من خالف ومسر أعينهم نزلت هذه اآلية          

ΙΣςΤ√Σ♠Ω⁄Ω .... ≈(33)4( إىل آخر اآلية، فترك مسر األعني(. 

             Ƒفهـذا املثال يبني لنا سبب نزول اآلية مع االستدالل بسّنة الّن) (   يف املفسدين يف
 .األرض، وقد ثبت هذا احلديث يف صحيح البخاري كما هو مبني يف اهلامش

                                                 
 .1/573 هود، التفسري، )1(
 .33/املائدة )2(
ابن حجر العسقالين، فتح البارئ  يف كتاب الوضوء، باب أبوال اإلبل والدواب             : رواه الـبخاري يف صـحيحه، ينظر       )3(

 .1/400، 233والغنم ومرابضها، رقم 
 467، 1/466 هود، التفسري، )4(



 .م الهّواري في التفسير بالمأƥور وما يتعلّق به     منهƨ هود بن محكّ   : الفصل الثالث
 

 120

 فقالت يا ،)( قّصة املرأة الّتي جاءت إىل الّنÜ  Ƒوكذلك ما ورد يف أول سورة اŎادلة      
شيئا، ) (رسـول اهللا، إّنـه حني كربت سّني ظاهر مين زوجي، فلم جير عليها رسول اهللا                 

 .)1(فأنزل اهللا آية الظهار
 

6 .ƑņȺȱǟ ǬيǻǠǵǕ ȰȞƶ) (ƙȞǣǠņǪȱǟ وǕ ǦǣǠǶȎȲȱ ɍǟɀȩǕ ȷǠɆǵɉǟ ȐȞǣ Ž 
 :  ومن أمثلة ذلك

 …ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐Σ∧Σ<∇Ωÿ :†Ω∨ †ΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ … :مـا رواه هود منسوبا إىل عطاء يف تفسري قوله تعاىل          

Ω⇑Ψ∨ γŒΗΤΩΤ⇒ΘΞ∼ΤΤΩ‰<√≅… υΩŸΣ<√≅…Ω ?⇑Ψ∨ ΨŸ⊕ΩΤŠ †Ω∨ ΣΤΗΤΤΩΘΤ⇒ΘΩ∼ΩΤŠ γ♣†Πς⇒Ψ∏√ ℑ γ∗̂ ΗΤΤΩΨ∇<√≅… ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… Σ¬ΣΣ⇒Ω⊕<∏ΩΤÿ ϑðΣ/≅… 

Σ¬ΣΣ⇒Ω⊕<∏ΩΤÿΩ φΣ⇒Ψ⊕ΗΤΠς∏√≅… ≈(159))2( .     ّمن : ن عطاء أّنه قال   ذكروا ع : يقـول هود بعد تفسري النص
 .)3(سئل عن علم فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من نار

: أخرجه بعض الرواة من طريق أيب هريرة، ولفظه       ) (وهذا نّص حديث لرسول اهللا      
من سئل عن علم يعلمه فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من نار)4(. 

 
 Ω∧Πς⇓ΞΜ… Σ◊φΤΤΤΤΤΤŠΠς√≅… ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς∏Ψ√ Ω⇐ΣΤ∏Ω∧⊕Ωÿ† …: وكذلك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل      

ƒ∫;ΤΤΘΣ♥√≅… ξ◊ς∏ΗΤΩµΩγ– ϑðψΡ’ φΣŠΣΩÿ ⇑Ψ∨ ωˆÿΞ≤ΤΩΤ∈ ð∠ΞΜ;ΗΤςΤ√ΟΚΡ†ΩΤ⊇ 〉‡ΣΤΩÿ ϑðΣ/≅… %¬Ξ∼ς∏Ω∅ Ω⇐†Ω{Ω ϑðΣ/≅… †[∧∼Ψ∏Ω∅ 

†_Τ∧∼Ψ|Ωš ≈(17))5( .  ما مل يغرغر بنفسه   : أي ما دون املوت، يقال      : يقـول هود)وهذا نّص   )6 ،

                                                 
دار إحياء التراث   (، وقد روى القّصة القرطƑ أبو عبد اهللا حمّمد بن أمحد األنصاري يف تفسريه               4/304 هـود، التفسري،   )1(

 . وما بعدها وغريه17/269، )م1985هـ، 1405. وت، لبنانالعريب، بري
 .159/البقرة  )2(
 .1/162هود، التفسري،  )3(
 .5/29 ، 2649الترميذي، السنن، يف أبواب العلم، باب ما جاء يف كتمان العلم، رقم : ينظر )4(
 .17/النساء  )5(
 .1/359هود، التفسري،  )6(
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    Ƒحلديث أخرجه الطربي عن الّن) (قال :إن اهللا يقبل توبه العبد ما مل يغرغر )1( وغريها ،
 .من األمثلة

 
7 .              ǬɆǵ ȸȵ ǬيǻǠǵɉǟ قدȺɆȥ ȰديȞǪȱǟو ǯرƨǟ ȷǟدɆƫ ȧņرȖǪي ȷǠɆǵɉǟ ȐȞǣ Ž ǟǻɀȽ دøƱ

ƘȆȦǪȱǟ Ž ǿǻǠȹ ǟǾȽو ȯǠǱرȱǟ ȬȱǾȭ قدȺي Ǡȶȭ ÛǠȾȦȞȑ وǕ ǠȾǪņǶȍثل ذلك، ومن م: 

ــاىل   ــله تع ــري قو ــا ورد يف تفس  …≅√>⊇Σ≤Ω→ Ω⇐†φΤ∝Ω∨Ω⁄ ϖΨϒΠς√≅… ΩΞ∞⇓ΚΡ… Ψ∼Ψ⊇ Σ⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ … :م

Ξ♣†ΥφΤΤΤΤ⇒∏ΠΨ√_ŸΤΣ∑ ξŒΗΤΩΤ⇒ΤΞΘ∼ΩΤŠΩ Ω⇑ΨΘ∨ υΩŸΣ<√≅… &Ξ⇐†ΩΤ∈⌠≤ΤΣ⊃<√≅…Ω ⇑Ω∧ΩΤ⊇ ΩŸΞΩ→ Σ¬Ρ∇⇒Ψ∨ Ω≤Πς↑√≅… ∃Σ∧Σ±Ω∼<∏ΩΤ⊇ 

⇑Ω∨Ω Ω⇐†Ω{ †[∝ÿΞ≤Ω∨ ςΚ… υς∏Ω∅ ω≤Ω⊃Ω♠ β〈ϑðŸΨ⊕ΩΤ⊇ ⌠⇑ΨΘ∨ ]ζ†ΥφΤΤΤΤΤÿΚς… %Ω≤ΩΚΡ… ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ ϑðΣ/≅… Σ¬Σ|ΨŠ Ω≤⌠♥Σ∼<√≅… ‚ΩΩ ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ 

Σ¬Σ|ΨŠ Ω≤⌠♥Σ⊕<√≅… Ν…Ρ∏Ψ∧|ΣΨ√Ω Ω〈ϑðŸΨ⊕<√≅… Ν…Σ⁄ΠΨιΤΩ|ΣΨ√Ω ϑðΩ/≅… υς∏Ω∅ †Ω∨ ⌠¬Ρ∇ΗΤΩŸΩ∑ ⌠¬Σ|Πς∏Ω⊕ς√Ω 

φΣ≤Ρ∇πΤ↑ΩΤ ≈(185) )2(  فحّدثنا : ...شهر فليصمه، مثّ يقول   من أقام منكم ال   : أي: ، يقول هود

      Ƒعن الثّقة من أصحاب الّن) (     خرجنا مع رسول اهللا     : وهو أبو سعيد اخلذري أّنه قال) (
من مكّة إىل حنني الثنيت عشرة ليلة بقيت من رمضان، فصام طوائف من الّناس وأفطر آخرون،                

 .ذري بالثّقة، فيصف هود اهلّواري أبا سعيد اخل)3 (فلم يعب بعضهم على بعض
 ∅ΣΤ∈ ϑð:‚ 〉ŸΨ–ςΚ… ℑ :†Ω∨ ƒΨšΡΚ… ϑðς√ΞΜ… †[Τ∨ΘΩ≤Ω™Σ∨ υς∏Ω … :وكذلـك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل       

ξψΨ∅†ς≡ ,,ΙΣΣ∧Ω⊕π≠ΩΤÿ :‚ΠςΜΞ… ⇐Κς… φΡ∇ΩΤÿ Ζ◊ΩΤΤ∼ΤΩ∨ ςΚ… †_∨Ω  †[ΤšΣ⊃πΤ♥ΘΩ∨ ςΚ… Ω¬ΤΤ™ς√ ω≤ÿΞ∞⇒Ψ ΙΣΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ ε♦–Ψ⁄ ςΚ… 

†[Τ⊆πΤ♥Ψ⊇ ΘΩΤΨ∑ΚΡ… Ξ⁄κΤΩ⊕Ψ√ ϑðΨ/≅… −&ΨΨŠ Ξ⇑Ω∧ΩΤ⊇ ΘΩ≤〉≠π∂≅… Ω⁄κΤΩ∅ ω℘†ΩΤŠ ‚ΩΩ ξ †Ω∅ ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ð∠ΘΩΤŠΩ⁄ χ⁄Σ⊃ΩΤ∅ χψ∼ΨšΘΩ⁄ ≈(145))4(. 

 .)5(هنى عن أكل كل ذي ناب من السباع) (ذكر بعضهم أنّ رسول اهللا : يقول هود

                                                 
 .2/460، ورواه السيوطي كذلك يف الّدر املنثور، 3/643 مجالطربي، التفسري، املرجع السابق، )1(
 .185/البقرة  )2(
 .66من البحث، ص:  واحلديث سبق خترجيه، ينظر1/175، هود، التفسري )3(
 .145/األنعام  )4(
ب ابن حجر العسقالين، فتح البارئ،  يف كتا       :  ، واحلديث رواه البخاري يف صحيحه، ينظر       1/570  هـود، التفسري،    )5(

، ومسلم يف صحيحه بشرح النووي، كتاب       9/573 ،5530الذبائح والصيد يف باب أكل ذي ناب من السباع، رقم           
 .13/84، 4966رقم ... الصيد والذبائح، باب حترمي أكل كلّ ذي ناب من السباع 
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: ليس باŎمع عليه، وقال أهل املدينة     وهذا حديث شاذ    : مثّ يعلّق هود على هذا احلديث فيقول      
 .، مع أنّ هذا احلديث صحيح وقد رواه البخاري ومسلم)1(ال نعرف هذا احلديث

 
8 .    ȷǠɆǵɉǟ ǢȲȡǕ Žو ǦȦɆȞȒȱǟو Ǧȝɀȑɀƫǟ ǬيǻǠǵɉǟ Ǧيǟوǿ Ž ȏɀƸ ǟǻɀȽ دƱ Ǡȶȭ

  ǠȾȞȑو وǕ ǠȾȦȞȑ ƂǙ ƘȊي ɍومن أمثلة ذلك: 

 ⁄ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ΣΣ♠ΘΩ≤√≅… <⊗ΤΠΨ∏ΩΤŠ :†Ω∨ ΩΞ∞⇓ΚΡ… ð∠∼ς√ΜΞ… ⇑Ψ∨ ð∃∠ΨΘΤŠΘΩ† ! … :مـا جاء يف تفسريه لقوله تعاىل      

⇐ΜΞ…Ω ψΠς√ Ω⊕πΤ⊃ΩΤ †Ω∧ΩΤ⊇ ðŒπΤΤ⊕Πς∏ΩΤŠ Ι&ΣΩΤς√†Ω♠Ψ⁄ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω ð∠Σ∧Ψ±⊕ΩΤÿ Ω⇑Ψ∨ %Ξ♣†Πς⇒√≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ‚Ω ΨŸΩΤÿ Ω⋅⌠Ω⊆<√≅… 

Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅… ≈(67))2(. 

إنّ رسول اهللا شكا إىل رّبه ما يلقى من قومه       : وقال احلسن : عد تفسري النصّ  يقول هود ب  
فأوحي إليه أن   . يا رب إنّ قومي خّوفوين فأعطين من قبلك آية أعلم أّني ال خمافة علي             : فقـال 

فانطلق إىل الوادي فدعا غصنا منها،      . يأيت وادي كذا وكذا فيه شجرة، فليدع غصنا منها يأته         
: ألرض خطّا حّتى انتصب بني يديه، فحبسه ما شاء اهللا أن حيبسه، مثّ قال له فجـاء خيȔّ يف ا 

 .)3(علمت يا رب أالّ خمافة علي: فقال رسول اهللا. ارجع كما جئت، فرجع
 
 :ȱ ǻɀȽ ȣǾǵروǟيȞȱǟ ȼȱɀȍǕ ǧǠǤǭɋ ǦǶɆǶȍ ǧǠقديȎǪǺƫǟ Ž Ǧر. 9

لذلك جند هودا   ،  )ابن سالّم (لإلباضـية أصول عقدية تتميز عن صاحب التفسري األصل        
بـن حمكّم اهلّواري كلّما وجد أثرا خيالف مذهبه إالّ وحذفه وهذا فيما يتعلّق بالشفاعة واخللود                

 .)4(يف الّنار ورؤية اهللا تعاىل وصفاته وغريها من األمور العقدية

 Ω∨Ω Ν…Σ⁄ΩŸΩΤ∈ ϑðΩ/≅… ςΠ⊂Ωš −ΨΨ⁄ŸΤΩΤ∈ 〉≥⁄ΚΚς‚≅…Ω† … :ومن أمثلة ذلك ما ورد يف تفسري قوله تعاىل        

†_Τ⊕∼Ψ∧Ω– ΙΣΣð∝‰ΩΤ∈ Ω⋅ΩΤÿ Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… 〉‹.ΩΗΤΤΩ∧ϑðΤ♥√≅…Ω =ΣŒΗΤΤΘΩΤÿΞπ≠Ω∨ −&ΨΨ⇒∼Ψ∧Ω∼ΨΤŠ ΙΣΩΤ⇒ΗΤΩ™Τ‰Σ♠ υς∏ΗΤΤΤΩ⊕ΩΤΩ †ΘΩ∧Ω∅ 

                                                 
 .1/570هود، التفسري،  )1(
 .67/املائدة  )2(
حقّق يضّعف فيه هذا احلديث ويعتربه من اإلسرائيليات اليت كثريا ما جند            تعليقا قيما للم  : ، ينظر 1/486 هود، التفسري،  )3(

 ). 2(هود ينساق وراءها، نفس الصفحة هامش 
 . وما بعدها153سيأيت احلديث عنها يف منهج هود العقائدي من نفس الفصل، ص )4(
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φΡΞ≤πΤ↑ΣΤÿ ≈(67) )1(         فقـد جـاء يف تفسري ابن أيب زمنني ، :ƚعن عثمان الربى، قال   : حي :

إنّ الرمحن  :يقول) (مسعت رسول اهللا  :  عبد اهللا بن عمر قال     حّدثين: حّدثـين نـافع، قال    
أنا امللك، أنا امللك، أنا     : يطـوي السماوات يوم القيامة بيمينه، واألرضني باألخرى، مثّ يقول         

 .))2امللك
بيـنما جنـد هـودا بـن حمكّـم اهلّواري حيذف هذا احلديث ويفّسر اليمني بامللك                    

 .ثلة، وغريها من األم)3(والسلطان
 

10 .              ǦņȺȆȱǠǣ ȷǓقرȱǟ ƘȆȦد تȺȝ ȷǠɆǵɉǟ ȐȞǣ Ž ɃǿǟņɀƬǟ ȴǎكƮ ȸǣ ǻɀȽ ɄȦǪøيك ɍ
ƖȞƫǟ ȂيȂȞوت ȃǠȺǞǪȅɍǟ ǡǠǣ ȸȵ ǬيǻǠǵǕ ǥņدȝ ȧɀȆي Ȱǣ Ûدǵǟو ǬديƜ 

 Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω Ω⇐⌠Πς⊇ΩΩΣΤÿ ⌠¬Ρ∇⇒Ψ∨ Ω⇐Σ⁄ςϒΩΤÿΩ … :ومـن أمـثلة ذلك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل          

†_Τ–.ΩƒΚς… Ω⇑π±ΠςΤŠΩ≤ΩΩΤÿ ΘΩ⇑ΞΨ♥Σ⊃⇓Κς†ΨŠ Ω◊Ω⊕ΩΤŠ⁄Κς… ξ≤ΤΣπΤ→Κς… ∃…_≤πΤ↑Ω∅Ω …ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ Ω⇑<⊕ς∏ΩΤŠ ΘΩ⇑Σς∏Ω–Κς… ð„ΩΤ⊇ Ω—†ΤΩΤ⇒Σ– ψΡ∇∼ς∏Ω∅ 

†Ω∧∼Ψ⊇ Ω⇑<∏Ω⊕ΩΤ⊇ ⌡Ψ⊇ ΘΩ⇑ΞΨ♥Σ⊃⇓Κς… %γ∩Σ≤⊕Ω∧<√≅†ΨŠ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω †Ω∧ΨŠ Ω⇐Ρ∏Ω∧⊕ΩΤ χ⁄κΨ‰Ω ≈(234))4(      فيفّسـر هـود هذه ،
 .)5(حاديث كلّها تكاد تّتفق ألفاظها وظروفها لبيان املعىن وتعزيزهاآلية بأربعة أ

 ’ψΡ∇ς√ †Ω∼Ψ⊇ Σ⊗ΤΨ⊃ΗΤΩ⇒ΤΩ∨ υϖς√ΞΜ… ωΩ–Κς… ⊥Θ∧Ω♥ΤΘΣ∨ ϑðψΡΤ …: وكذلـك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل       

:†ΩΠΡ∏Ψðοš ς√ΞΜ… γŒ∼ΤΩ‰Τ<√≅… γ⊂∼ΨΩ⊕<√≅… ≈(33))6(           مسة أحاديث كلّهاƝ متقاربة ، فيفّسـر هـود هذه اآلية
 .)7(لتعزيز املعىن كذلك

                                                 
 .67/الزمر  )1(
ابن : ، واحلديث رواه البخاري يف صحيحه، ينظر      2/249 ابـن أيب زمنني، خمتصر تفسري حيي بن سالّم، املرجع السابق،           )2(

/13،  7412، رقم   )هو اخلالق البارئ املصور   : (حجـر العسقالين، فتح البارئ، كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعاىل          
404. 

 .4/46 هود، التفسري، )3(
 234/البقرة  )4(
 . وما بعدها1/229 هود، التفسري، )5(
 .33/احلّج  )6(
 .115 إىل 3/113 فسري،هود، الت )7(
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هـذه جمموعة من األمثلة من تفسري هود القرآن الكرمي بالسّنة توّضح منهجه وطريقته              
 .ومدى اهتمامه باحلديث النبوي، وكيفية استخدامه يف  التفسري باملأثور

 
ǬȱǠǮȱǟ țرȦȱǟ :ǦǣǠǶȎȱǟ ȯǟɀȩǖǣ Ƈكرȱǟ ȷǓقرȱǟ ƘȆȦت 

 أقوال الصحابة وآرائهم، وذلك لتوضيح املعىن، أو        لقـد نقل هود يف تفسريه كثريا من        
إزالـة اإلهبام، أو لتفسري لفظ أو لبيان حكم فقهي أو للتذكري بقراءة معينة، كما جند هلم أقواال                  

 .يف القصص القرآين واألخبار واألمثلة على ذلك كثرية يف التفسري كما سيأيت بيانه
رب الّناس إىل فترة تّنزل الوحي، وبيان الّنƑ            وللصـحابة مكانـة خاّصة يف تفسري هود، فهم أق         

) (                 لـه، كمـا أّنهـم أقدر الّناس على فهم أسراره وحقائقه، لذلك حتّدث عنهم هود يف
ذكروا أنّ مجلة التفسري جاء عن ابن عّباس واحلسن    : مقّدمته، وأعطى األولوية البن عّباس، فقال     

ن مزاحم والكلƑ عن أيب صاſ كلّه عن ابن         وأنّ تفسـري جمـاهد وسعيد بن جبري والضّحاك ب         
، ومن أمثلة ما ذكر عن ابن       )1(عـّباس، وكـل املفّسرين إƴّا يدورون على ابن عّباس واحلسن          

 …Ψ′ΜΞ…Ω υϖς∏ΩΤΤŠ≅… ðψΓΤΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ… ΙΣΘΣΤŠΩ⁄ ξŒΗΤΩ∧Ψ∏ς∇ΨŠ ∃ΘΩ⇑ΣΘΩ∧ΩΤςΚ†ΩΤ⊇ Ω†ΩΤ∈ ΨΠΤ⇓ΜΞ ! …: عـّباس تفسـريه لقوله تعاىل     

ð∠Ρ∏Ψ∅†Ω– Ξ♣†Πς⇒Ψ∏√ ∃†_Τ∨†Ω∨ΞΜ… Ω†ΩΤ∈ ⇑Ψ∨Ω ∃ΨΘΩΤÿΞΘ⁄Σ′ Ω†ΩΤ∈ ‚Ω Σ†Ω⇒ΩΤÿ ΨŸΩ∅ Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤℵϑð≠√≅… ≈(124))2( ــول ، يق
وكذلك ما جاء يف تفسري قوله   . )3(هي املناسك : ذكـروا عن ابن عباس أّنه كان يقول       : هـود 

 ∨ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ ð∠Πς⇓ΜΞ… 〉ψΩΤ∏⊕ΩΤ †Ω∨ Ψ⊃πΤΣΤ⇓ †Ω∨Ω %Σ⇑Ψ∏⊕ΣΤ⇓ †Ω∨Ω υΩ⊃µµð ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… ⇑Ψ†: … :تعاىل على لسان إبراهيم   

ω∫πΩ→ ℑ Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… ‚ΩΩ ℑ Ψ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… ≈(38))4( .  أنّ إبراهيم جاء   : تفسري ابن عّباس  : يقـول هود
يا إبراهيم، إّنما أسألك،    : هباجـر وإمساعيل حّتى وضعهما مبكّة مثّ رجع، فلّما قفا نادته هاجر           

 .ريب: من أمرك أن تضعين بأرض ليس هبا زرع وال ضرع وال أنيس؟ قال: لت لهفالتفت، فقا

                                                 
 .1/71، هود، التفسري )1(
 .124/البقرة  )2(
 .1/142هود، التفسري،  )3(
 .38/إبراهيم  )4(
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أي من     " ربنا إّنك تعلم ما Ƴفي وما نعلن      :"فـلّما ولّى إبراهيم قال    . إذا ال يضـّيعنا   : قالـت 
 .)1(احلزن

ويـأيت يف الدرجـة الثانـية بعد ابن عّباس اإلمام عبد اهللا بن مسعود، الذّي يعترب من                  
: ألّولني إىل اإلسالم، فقد كان من أعلم الصحابة، وقد روى عنه هود قوله يف املقدّمة              السابقني ا 

كّنا نتعلّم العشر آيات فال جناوزهن حّتى نتعلّم العلم         : ذكـروا عن عبد اهللا بن مسعود أّنه قال        
  :ىل، ومن أمثلة ما ذكر هود عنه، تفسريه لقوله تعا)2(هبّن، فكّنا نتعلّم العلم، ونتعلّم العمل

… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Σ¬ΣΗΤΩΤ⇒∼ΩΤ…ƒ∫ ð Η̂ΤΤΩΨ∇<√≅… ΙΣΩ⇓Ρ∏ΤΩΤÿ ςΠ⊂Ωš ,−ΨΨΤΩð„Ψ ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… Ω⇐Σ⇒Ψ∨ΣΤÿ −%ΨΨŠ ⇑Ω∨Ω ⌠≤ΤΣ⊃<∇ΩΤÿ −ΨΨŠ 

ð∠ΜΞΤ;ΗΤðΤ√ΟΚΡ†ΩΤ⊇ Σ¬Σ∑ φΣ≤Ψ♥ΗΤΤΩ<√≅… ≈(121))3(  واهللا : ذكروا عن ابن مسعود أّنه قال     : ... ، يقول هود
 .)4(تالوته أن حيلّ حالله وحيرم حرامه، وأن يقرأ كما أنزله اهللا، وال حيرف عن مواضعهإنّ حّق 

 ΩΣ∑Ω ΨϒΠς√≅… Ω⊂ς∏Ω γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ω≥⁄ΚΚς‚≅…Ω ∃γϑ⊂Ω™<√≅†ΨŠ Ω⋅⌠ΩΤÿΩ … :وكذلـك يف تفسـري قوله تعاىل      

ΣΣ⊆ΩΤÿ ⇑Σ{ &Σ⇐Σ|Ω∼ΩΤ⊇ ΣΣΤ√⌠ΤΩΤ∈ &ΣΘ⊂Ω™<√≅… ΣΤς√Ω 〉∠<∏ΤΣ∧<√≅… Ω⋅⌠ΤΩΤÿ ΣœΩ⊃⇒ΣΤÿ ℑ &Ξ⁄ϑ〉±√≅… Σ¬Ψ∏ΗΤΩ∅ γ ̂∼ΤΩ⊕<√≅… 

&Ψ〈ΩŸΗΤφΤΤΤΤΠς↑√≅…Ω ΩΣ∑Ω Σ¬∼Ψ|Ω™<√≅… Σ⁄γκ‰Ω<√≅… ≈(73))5(   أي ينفخ فيه صاحب الصور،     : ، يقـول هود
 .، وغريها من األمثلة)6(ملك يقوم بني السماء واألرض يف تفسري ابن مسعود

 وعائشة أم املؤمنني، وأّبي بن كعب، وزيد بن         أّما عن باقي الصحابة كاخللفاء الراشدين     
ثابت، وجابر بن عبد اهللا، وعبد اهللا بن عمر، وأنس بن مالك، وعبد اهللا بن عمرو وغريهم فال                  
يـنقل عـنهم كثريا، ويف بعض األحيان جنده يذكر األقوال جمّردة من كل عزو أو إسناد، أو                  

 ،  أو  بعض أصحاب)8( املفّسرين، أو بعض)7(بعض السلف:  يسندها إىل مبهمات كقوله

                                                 
 .334، 2/333 هود، التفسري، )1(
 .1/71 نفس املرجع، )2(
 .121/البقرة   )3(
 .1/141 هود، التفسري، )4(
 .73/األنعام  )5(
 .1/536، هود، التفسري )6(
 ...، 151، 1/139:  مثلنفس املرجع، )7(
 ...138، 1/131: نفس املرجع، مثل )8(
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   Ƒالـّن)()1(    أو قـال بعضهم ،)5(، أو يف تفسري الغري  )4(، أو ذكروا عن   )3(، أو ذكروا أنّ   )2( ،
ȗوغريها من األلفا. 

وفـيما يـلي ƴاذج من تفسري الصحابة الّتي وردت يف تفسري هود حسب تنّوع اŎاالت                
 :واملناسبات

 
 : ȯǠƭ Ž تȦƫǟ ƘȆȦرǧǟǻ وƆǠȞƫǟ  .أ

 يف اللّفظة القرآنية، فريّجح بني هذه اآلراء        -رضوان اهللا عليهم  –يـورد هود آراء الصحابة      
 …ΘΩ⇐ΜΞ … :أحيانا، وأحيانا أخرى يتركها دون ترجيح، ومن أمثلة ذلك ما ورد يف تفسري قوله تعاىل              

φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ †ΩΤ⇒ΘΣΤŠΩ⁄ ϑðΣ/≅… ΘΩ¬Ρ’ Ν…Σ∧ΗΤΩ⊆ΩΤ♠≅… ΣΘΩ∞Ω⇒ΩΤΩΤ 〉ψΞ∼ς∏Ω∅ Σ◊Ω|ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… ϑð‚Κς… Ν…ΣΤ⊇†ΩΩΤ ‚ΩΩ 

Ν…ΣΤ⇓Ω∞™ΩΤ Ν…Σ≤Ψ↑ΤŠςΚ…Ω Ψ◊ΠςΤ⇒Ω•<√≅†ΨΤŠ ΨΠς√≅… ψΣ⇒Ρ φΣŸφΤΤΤ∅ΣΤ ≈(30))6(       يذكـر هود قوال أليب بكر ،
 . وال يرّجح بينهما-رضي اهللا عنهما–الصّديق، وآخر لعمر بن اخلطاب 

ذكروا أنّ أبا بكر الصديق     : من اآلية ) استقاموا( يف تفسري لفظة     فأّما قول أبو بكر الصديق    
 . إالّ تشركوا به شيئا: ما االستقامة؟ قال) (يا خليفة رسول اهللا : قرأ هذه اآلية فقالوا له

 .)7(مثّ استقاموا على الفرائض ومل يروغوا روغان الثعالب: وذكروا أنّ عمر بن اخلطاب قال

 …≅√↑γψΨ∈ςΚ… Ω〈λς∏ϑð±√≅… γ∉ΣΤ√ΣŸΨ√ Ξ♦∧Πς … :ء الصحابة، ففي تفسري قوله تعاىل     أّما عن ترجيحه بني آرا    

υς√ΞΜ… γ⊂Ω♥Ω∅ ΞΤ∼ΤΠς√≅… Ω⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣΤ∈Ω Ξ∃≤•Ω⊃<√≅… ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣΤ∈ Ξ≤•Ω⊃<√≅… φ†ς …_ ΣπΤ↑Ω∨ ≈(78))8( ــول ، يقـ

                                                 
 ...4/310، 1/174 :هود، التفسري، مثل )1(
  ...96، 1/95: نفس املرجع، مثل )2(
 ...82، 1/74: نفس املرجع، مثل )3(
 ...74، 1/73 :نفس املرجع، مثل )4(
 ...156، 1/137 :نفس املرجع، مثل )5(
 .30/فّصلت  )6(
 .81، 4/80 لتفسري،هود، ا )7(
 .78/اإلسراء  )8(
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زواهلا : ري ابن عباس  وتفس. زواهلا حني تغيب يف قول ابن مسعود      : غروهبا، أي : يعـين : هـود 
 .)1(، وقول ابن عّباس أعجب إلينا وهو قول العاّمة...وميلها، يعين وقت صالة الظهر 

 
ǡ.  ǦɆȹǓقرȱǟ ǧǟǒǟقرȱǟ ǧɍǠƭ Ž: 

يستعني هود يف بعض األحيان بقراءات بعض الصحابة لالستعانة هبا على توجيه التفسري             
 …≅√↑υϖΠςΩš …Ω′ΞΜ… Ω⊗ς∏ΩŠ ð‡Ξ≤<⊕Ω∨ Ξ♦∧Πς … :رننيومن أمثلة ذلك ما جاء عند قوله تعاىل يف قصة ذي الق           

†Ω∑ΩŸΩ–Ω 〉‡Σ≤πΤ⊕ΩΤ ℑ ]κΩΤ∅ ξ◊ΩΛΨðρ ΩŸΩ–ΩΩ †Ω∑ΩŸ⇒Ψ∅ %†_Τ∨⌠ΩΤ∈ †Ω⇒<∏ΣΤ∈ …ΩϒΤΗΤΩΤÿ Ξ⇐κΩΤ⇓⌠≤Ω⊆<√≅… :†ΘΩ∨ΜΞ… ⇐Κς… ð‡ΠΨϒΩ⊕ΣΤ 

:†ΘΩ∨ΞΜ…Ω ⇐Κς… ΩϒΨΠςΩΤ ⌠¬Ξ∼Ψ⊇ †_Τ⇒Ω♥Σš ≈(86))2(  ذكر . محئة وحامية : على وجهني وهي تقرأ   : ، يقول هود
حامية، وقال ابن   : اختلف ابن عّباس وعمرو بن العاص يف عني محئة، فقال عمرو          : عطـاء قال  

جندها يف التوراة تغرب يف ماء وطني كما قال         : فجعال بينهما كعبا، فقال كعب    . عـباس محئة  
 .)3( حارةابن عّباس، وإّنما يعين باحلمأة الطني املنƒ، ومن قرأها حامية يقول

هـذا يف جمـال األلفاȗ واملعاين، ويف جمال األحكام جند هودا يستعني ببعض قراءات               
 …≅√⇒ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ϑ〉Ψ‰ΘΩ† …: الصحابة لتفسري بعض آيات األحكام، ومن مثل ذلك ما ورد عند قوله تعاىل  

…ς′ΞΜ… 〉ψΣ<⊆Πς∏ð≡ ƒ∫:†φΤΤ♥ΠΨ⇒√≅… ΘΩ⇑Σ∑Σ⊆ΨΠ∏ς≠ΩΤ⊇ Υφ⇔ΞΨΠςŸΨ⊕Ψ√ Ν…Σ±šςΚ…Ω ∃Ω〈ΠςŸΨ⊕<√≅… Ν…Σ⊆ΠςΤ≅…Ω ϑðΩ/≅… ∃⌠¬Σ|ΘΩΤŠð⁄ ‚Ω 

Υφ⇔Σ∑Σ–Ξ≤µ〉 ?⇑Ψ∨ ΘΩ⇑ΞΨΤΣ∼ΣŠ ‚ΩΩ φ⇔–Σ≤ðµµ :‚ΠςΜΞ… ⇐Κς… Ω⇐κΨΚ<†ΩΤÿ ξ◊ΤΩΤ↑Ψ™ΗΤΩ⊃ΨŠ &ξ◊ΩΤ⇒ΤΘΞ∼Ω‰ΤΘΣ∨ Ω∠<∏ΨΩ Σ ΣŸΣš  &ϑðΨ/≅…  

⇑Ω∨Ω ΠςŸΩ⊕ΩΩΤÿ Ω ΣŸΣš ϑðΨ/≅… ŸΩ⊆ΩΤ⊇ Ω¬ς∏ðℵ≡ Ι&ΣΩ♥Τ⊃ς⇓ ‚Ω Ξ⁄ŸΩΤ ΘΩΩ⊕ς√ ϑðΩ/≅… 〉ΨŸ〉µµš ΩŸ⊕ΩΤŠ ð∠Ψ√.ς′ …_≤∨ςΚ… ≈(1))4( ،
: ذكروا عن عبد اهللا بن دينار قال      : يقـول هـود بعد ذكر بعض اآلثار يف كيفية الطالّق السّني           

، ومعىن ذلك أن ال يطّلقها وهي       ))فطّلقوهن يف قبل عّدهتن   ((مسعـت ابن عمر يقرأ هذا احلرف        
 . )5(حائض

                                                 
 .2/436، هود، التفسري )1(
 .86/الكهف  )2(
 .2/475هود، التفسري،  )3(
 .1/الطّالق  )4(
 .367، 4/366هود، التفسري،  )5(
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 .)1(تفي هبذا ألّنين أفردت القراءات مببحث مستقلّ كما سيأيتوأك
 

ǯ .ǦɆȾقȦȱǟ ȳǠكǵɉǟ ȯǠƭ Ž: 
 يف جمال التفسري    -رضوان اهللا عليهم  –كمـا رأينا نقوالت يف تفسري هود عن الصحابة           

لـلجمل أو لـلمفردات القرآنية، ويف جمال القراءات، نرى يف هذه الفقرة أقواال للصحابة عند                 
حكام تبّين مدى إسهامهم يف جمال الفقه، فلوالهم ما ظهرت املذاهب الفقهية، وهود             آيات األ 

.  يف عرضـه ألراء الصحابة يقف أحيانا مقارنا بينها مرّجحا معلّقا، وأحيانا يسكت عن ذلك              
 …≅√>ωΘΣ|Ψ√Ω †φΤΤΤΤΤ⇒<∏Ω⊕Ω– ƒΨ√.ΩΩ∨ †ΘΩ∧Ψ∨ ð∉Ω≤ΩΤ γ⇐…ΩŸΨ√.Ω … :مــثل مــا ورد يف تفســري قوــله تعــاىل

&φΣΤŠΩ≤<∈ςΚ‚≅…Ω Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω π‹ΩŸΩ⊆Ω∅ ¬Σ|Σ⇒ΗΤΩ∧ΤÿΚς… ¬Σ∑ΣΤ†ΛΩΤΤΩΤ⊇ &¬ΣΩ‰∼Ψ±ΩΤ⇓ ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⇐†Ω{ υς∏Ω∅ ΘΞΣ{ 

ξ∫πΩ→ …[Ÿ∼ΤΤΞΩ→ ≈(33))2( .يذكر هود أربعة آراء عن الصحابة يف تفسري هذا النّص. 

) :    (قال رسول اهللا  : لذكروا عن ابن عّباس أّنه قا     : يقول هود : رأي ابـن عـّباس     .1
أحلقوا املال بالفرائض، فما أبقت الفرائض فألوىل رحم ذكر)3(. 

ذكروا عن علي أّنه كان يرّد على كل ذي        :  يقول هود  -رضـي اهللا عنه   –رأي عـلي     .2
 .سهم بقدر سهمه إالّ الزوج والزوجة

 .وكان ابن مسعود ال يرّد: يقول هود: رأي ابن مسعود .3
وكان زيد بن ثابت جيعل ما يبقى يف بيت : قال بعضهم:  يقول هود  :رأي زيد بن ثابت    .4

مال املسلمني، وهذا إذا أخذ كل ذي سهم نصيبه ومل يكن ذو رحم ذكر يرث الفضل،      
 .)4(ومل يرّجح هود أحد األقوال على اآلخر

                                                 
 .وما بعدها 237من البحث، ص: ينظر )1(
 .33/النساء  )2(
لبارئ، كتاب الفرائض، باب مرياث الولد من أبيه وأّمه         ابن حجر العسقالين، فتح ا    : رواه الـبخاري يف الصحيح، ينظر      )3(

 من طريق ابن عباس مرفوعا، ومسلم يف صحيحه بشرح النووي يف كتاب الفرائض، باب أحلقوا                12/12،  6732رقم  
 .11/54، 4117الفرائض بأهلها، رقم 

 .376، 1/375 هود، التفسري، )4(
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 ΘΩ⇑Σ∑Σ⇒Ψ∇♠ςΚ… ⌠⇑Ψ∨ 〉∼ΤΩš …: قول ابن عّباس وابن الزبري يف قوله تعاىل       : وأّما من أمثلة ما رّجح    

ψΣ⇒ς∇Ω♠ ⇑ΨΘ∨ ⌠¬ΣΨŸ–Σ ‚ΩΩ ΘΩ⇑Σ∑ΘΣ⁄:†Ω∝ΣΤ Ν…Σ⊆ΘΞ∼ð∝ΣΨ√ ΘΩ⇑Ξ∼ς∏Ω∅ ⇐ΜΞ…Ω& ΘΩ⇑Ρ γŒΗΤς√ΟΡΚ… ωðρ Ν…Σ⊆Ψ⊃⇓ςΚ†ΩΤ⊇ 

ΘΩ⇑Ξ∼ς∏Ω∅ υΠςΩš Ω⇑⊕Ω∝ΩΤÿ &ΘΩ⇑Σς∏ðρ ⌠⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ Κς… Ω⇑⊕Ω∂⁄ ψΡ∇ς√ ΘΩ⇑Σ∑ΣΤ†ΛΩΤΤΩΤ⊇ ∃ΘΩ⇑Σ∑Ω⁄Σ–ΡΚ… Ν…Σ≤Ψ∧ΩΤ<Κ…Ω ψΡ∇Ω⇒Τ∼ΩΤŠ 

∃ξ∩Σ≤⊕Ω∧ΨŠ ⇐ΜΞ…Ω ⌠¬ΣΤπ≤Ω♠†Ω⊕ΩΤ Σ⊗ΤΨ∂⌠≤ΣΩ♥ΩΤ⊇ ,ΙΣς√ υΩ≤ΚΡ… ≈(6))1(        يذكـر هود يف هذا النّص أربعة ،
 :آراء فقهية عن الصحابة وهي

 .املطلّقة ثالثا ال تنتقل، وهي يف ذلك ال نفقة هلا: ذكروا عن ابن عمر أّنه قال .1
ق امرأته فلينفق عليها حّتى يتبّين له أّنها حامل  أّيما رجل طلّ: ذكروا أنّ عليا كان يقول .2

 .أم ال، فإن كانت حامال أنفق عليها حّتى تضع محلها، وإن مل يكن محل فال نفقة هلا
 .نفقتها من نصيبها: وذكر عن عمر بن دينار عن ابن عّباس وابن الزبري، قاال .3
 .النفقة من مجيع املال: وقال ابن مسعود .4

بقول ابن عّباس وابن الزبري يأخذ أصحابنا       :  عّباس وابن الزبري بقوله    مثّ يرّجح هود قول ابن    
 .)2(وعليه يعتمدون، وهو قول أيب عبيدة والعاّمة من فقهائنا

 .)3(وأكتفي هبذين املثالني ألّنين أفردت األحكام الفقهية مببحث مستقلّ كذلك
 
ǻ .ǧǠǤɆȢƫǟو ǿǠǤǹɉǟو ȌȎقȱǟ ȯǠƭ Ž: 

ت الّتي ظهر فيها اختالف الصحابة، وتباينت آراؤهم يف مواضع          هـذا اŎال من اŎاال     
مـنها، ومـا زاد اختالفهم كثرة اإلسرائيليات، والّتي كان ألهل الكتاب الدور يف انتشارها،               
وهود مل يسلم من اإلسرائيليات، حيث جنده خيوض مع اخلائضني، ويذكر يف تفسريه ما ال يتفق               

ما ورد يف تفسري    : ، ومن أمثلة ذلك   )4(حابة دون متحيص  مـع الشرع والعقل، وينسبه إىل الص      
ــاىل   ــله تع  ♠Ν…Σ⊕Ω‰ΤΠςΤ≅…Ω †Ω∨ Ν…Ρ∏ΩΤ Σ⇐κΨ≠ΗΤΩΤ∼Πς↑√≅… υς∏Ω∅ γ∠<∏Σ∨ ∃Ω⇑ΗΤΩ∧∼ς∏ΤΣ♠ †Ω∨Ω Ω≤Ω⊃Ω{ Σ⇑ΗΤΩ∧∼ς∏ΤΣ … :قو

                                                 
 .6/الطّالق  )1(
 .4/375 هود، التفسري، )2(
 . وما بعدها180من البحث، ص: نظري )3(
 . ومابعدها142مبحث اإلسرائيليات وموقف هود منها، من البحث ص: ينظر )4(
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ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω φκΨ≠ΗΤΩΤ∼Πς↑√≅… Ν…Σ≤Ω⊃ς Ω⇐Σ∧ΠΨ∏Ω⊕Σÿ ð♣†Πς⇒√≅… Ω≤™ΠΨ♥√≅… :†Ω∨Ω ΩΞ∞⇓ΚΡ… ς∏Ω∅ Ξ⇐κΤΩ|ς∏ς∧<√≅… ΩΨŠ†ΤΩΤ‰ΨŠ 

ð‹Σ≤ΗΤΩ∑ ð&‹Σ≤ΗΤ∨Ω †Ω∨Ω Ξ⇐†Ω∧ΠΨ∏Ω⊕Σÿ ⌠⇑Ψ∨ ]ŸΩšςΚ… υΘΩΤΩš :‚ΩΣΤ⊆Ωÿ †Ω∧Πς⇓ΞΜ… Σ⇑Τµðš β◊Ω⇒ΤΤΨ⊇ ð„ΩΤ⊇ ⌠∃≤ΤΣ⊃<∇Ω Ω⇐Σ∧Πς∏Ω⊕ΩΩ∼ΩΤ⊇ 

†Ω∧Σ⇒Ψ∨ †Ω∨ φΣΤ∈ΘΞ≤Ω⊃ΣΤÿ −ΨΨŠ Ω⇐κΤΩŠ Ψ∫⌠≤ΤΩ∧<√≅… &−ΨΨ–ΩƒΩ †Ω∨Ω ¬Σ∑ Ω⇑ÿΘΞ⁄:†φΤΤ∝ΨŠ −ΨΨŠ ⌠⇑Ψ∨ ]ŸΩšςΚ… ‚ΠςΜΞ… Ξ⇐<′ΞΜ†ΤΤΨŠ 

&ϑðΨ/≅… Ω⇐Σ∧Πς∏Ω⊕ΩΩΤÿΩ †Ω∨ ⌠¬Σ∑ΘΣ≤ΤΤΣ∝ΩΤÿ ‚ΩΩ ⌠&¬ΣΣ⊕Ω⊃⇒ΩΤÿ ŸΤΩ⊆ς√Ω Ν…Σ∧Ψ∏Ω∅ Ξ⇑Ω∧ς√ ΣΗΤΩ≤ΩπΤ→≅… †Ω∨ ΙΣΤς√ ℑ Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅… 

⌠⇑Ψ∨ &ω⊂ΗΤς∏Ω φ♦ΤΤΛΨ‰ς√Ω †Ω∨ Ν…Ω≤φΤΤ→ ,−ΨΨŠ ⌠&¬Ω♥Σ⊃⇓ςΚ… ⌠Τς√ Ν…ΣΤ⇓†Ω{ Ω⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤÿ ≈(102))1(   يقـول هود ، ... :
كانت الزهرة امرأة مجيلة معجبة، فخاصمت إىل امللكني        : ذكروا عن علي بن أيب طالب أّنه قال       

ال أفعل حّتى تعلماين االسم الذي إذا تكلّم به عرج إىل السماء، فعلّماها             : فـراوداها، فقالـت   
 .إياه، فعرجت، فمسخها اهللا كوكبا

أتتهما امرأة ختاصم إليهما، فافتتنا     : عن ابن عّباس يف هاروت وماروت أّنه قال       ذكـروا   
ال أمكنكما من نفسي حّتى تشربا هذا اخلمر، وتعبدا هذا          : هبـا، فأراداها على نفسها، فقالت     

 .الصنم، وجاءمها رجل فقتاله خمافة أن يقول عليهما
 . )2( مرحبا بك وال أهالال: ذكروا عن ابن عمر أّنه كان يقول إذا رأى الزهرة 

هـذه إذا آراء يف قّصـة هاروت وماروت والزهرة، ليس فيها حديث مرفوع صحيح               
 .، وهود مل يبّين موقفه منها)3(وحاصلها راجع إىل أخبار بين إسرائيل كما قال ابن كثري

π … :وكذلـك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل        Ψ̂⊆ΩΤ⁄≅†ΩΤ⊇ Ω⋅Ωÿ Ψ<Κ†Ω Σ∫:†Ω∧ϑðΤ♥√≅… ξ⇐†ΩΣŸΨŠ ξ⇐κΨ‰ΣΘ∨    

… Ω↑πΤ⊕Ωÿ ∃ð♣†ΘΩΤ⇒√≅… …ΩϒΗΤΩ∑ }‡…ΩϒΩ∅ χψ∼Ψ√ςΚ… ≈(11))4(         يذكر هود حديثا عن بعضهم عن مسروق عن ،
ها هنا رجل يزعم أّنه يأيت دخان قبل يوم القيامة، فيأخذ بأمساع : عبد اهللا بن مسعود أّنه قيل له 

: وكان مّتكئا فغضب وجلس مثّ قال     . كاماملـنافقني وأبصارهم، ويأخذ املؤمنني منه كهيئة الز       
اهللا أعلم، فإنّ من العلم أن      : أّيهـا الّناس اّتقوا اهللا، من علم علما فليقل به، ومن مل يعلم فليقل             

                                                 
 .102/البقرة  )1(
 132، 1/131 هود، التفسري، )2(
 .1/248التفسري، املرجع السابق،  )3(
 .11 ،10/الدخان  )4(
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 … ( : … ΣΤ∈ :†Ω∨ ψΡ∇Ρ∏ΛΩΤΤΤ♠ςΚ… Ψ∼Τς∏Ω∅ ⌠⇑Ψ∨ ξ≤–ςΚ(قال اهللا لنبيه    . اهللا أعلم : يقول العبد فيما ال يعلم    

:†ΤΩ∨Ω η†ΩΤ⇓Κς… Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ⊃ΨΠ∏Τς∇ΩΤΣ∧<√≅… ≈(86) ]وسأخربكم عن الدّخان]86/  ص ،. 

اللّهم أعّني عليهم بسبع : إنّ قريشـا ملّا أبطأوا عن اإلسالم، دعا عليهم رسول اهللا فقال      
فأصاهبم اجلوع حّتى أكلوا امليتة والعظام، حّتى كان أحدهم يرى ما بينه وبني             . كسبع يوسف 

π … : فذلك قوله  السـماء دخانـا مـن اجلهد،       Ψ̂⊆ΩΤ⁄≅†ΩΤ⊇ Ω⋅Ωÿ Ψ<Κ†Ω Σ∫:†Ω∧ϑðΤ♥√≅… ξ⇐†ΩΣŸΨŠ ξ⇐κΨ‰ΣΘ∨ (10)  

Ω↑πΤ⊕Ωÿ ∃ð♣†ΘΩΤ⇒√≅… …ΩϒΗΤΩ∑ }‡…ΩϒΩ∅ χψ∼Ψ√ςΚ… (11)  †ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩΘ⁄ π∪Ψ↑{≅… †Πς⇒Ω∅ ð‡…ΩϒΩ⊕<√≅… †Πς⇓ΞΜ… Ω⇐Σ⇒Ψ∨Σ∨ ≈(12) ،

 –υΠςΤ⇓Κς… Σ¬Σς√ υΩ≤{ΠΨϒ√≅… ŸΤΩΤ∈Ω ¬Σ∑ƒ∫:†Ω … :قال اهللا . فسـألوا أن يكشف عنهم العذاب فيؤمنوا      

χΣ♠Ω⁄ χ⇐κΨ‰ΘΣ∨ (13)  ΘΩ¬Ρ’ Ν…⌠Πς√ΩΩΤ ΣΤΤ⇒ΤΩ∅ Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈Ω χψΠς∏Ω⊕Σ∨ ε⇐ΣΤ⇒•ΩΘ∨ (14)  †Πς⇓ΞΜ… Ν…Σ⊃Ψ→†ς γ‡ð…ϒΩ⊕<√≅… &„∼Ψ∏ΩΤ∈ 

ψΡ∇Πς⇓ΜΞ… Ω⇐ΣŸΜΞ:†Ω∅ ≈(15)        بدر، فهو قوله   ،فكشف عنهم العذاب، فعادوا يف كفرهم، فأخذهم يوم :

 … Ω⋅Ωÿ 〉←Ψ≠‰ΩΤ⇓ Ω◊Ω↑π≠Ω‰<√≅… υϖΩ⁄ιΡ∇<√≅… †Πς⇓ΞΜ… Ω⇐Σ∧Ψ⊆Ω⇒Σ∨ ≈(16) ] 1 (]16/الدخان( . 

ذكروا عن عبد الرمحان    : ويذكر هود أثرا عن ابن عمر يف تفسري الدخان كذلك فيقول          
ان، فيأخذ املؤمن   مثّ خيرج الدخ  : مسعت ابن عمر يذكر خروج الّدابة، قال      : بن البيلماين أّنه قال   

منه شبه الزكمة، فيدخل يف مسامع الكافر واملنافق ويف جلده حّتى يكون كالرأس احلنيذ، وإنّ               
 .)2(التوبة ملفتوحة، مثّ تطلع الشمس من مغرهبا فترفع التوبة

 .وأمام هذين األثرين مل يبّين هود موقفه، وهذه عادته يف أغلب ما رواه يف هذا اŎال
قدر من تفسريات الصحابة الّتي ملسناها يف أكثر من جمال، وإن كانت هناك             ونكـتفي هبـذا ال    

 .جماالت أخرى قد يطول بذكرها البحث
 
 
 
 
 

                                                 
 .128/ 4 هود، التفسري، )1(
 .4/129نفس املرجع،  )2(
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Ȝǣǟرȱǟ țرȦȱǟ :ƙȞǣǠņǪȱǟ ȯǟɀȩǖǣ ȷǓقرȱǟ ƘȆȦت 
 ولقائهم، فتتلمذوا على أيديهم،     -رضوان اهللا عليهم  –لقد سعد الّتابعون برؤية الصحابة       

ائال يف كل اŎاالت، والذّي كان له األثر الكبري يف ظهور االجتاهات  وكّونوا ألنفسهم رصيدا ه
 . واملذاهب فيما بعد

وأنّ تفسري جماهد وسعيد بن     : ... وقد تكلّم هود اهلّواري عن الّتابعني يف مقّدمته فقال        
 .)1(جبري، والضّحاك بن مزاحم، والكلƑ عن أيب صاſ كلّه عن ابن عّباس

عن تفسري القرآن،   ) (نّ احلسن كان يسأل أصحاب الّنƑ       ذكروا أ : وقوله كذلك   
 .)2(نزلت يف بين فالن، فيذهب إليهم حّتى يسأهلم عنها: فيسأل عن اآليات، فيقال

واملالحـظ مـن خالل التفسري، إيراد هود لكثري من أقوال الّتابعني دون نسبتها إليهم               
 هذه األقوال يف تفسري الطربي، ويف تفسري        ، لكّنين بعد التتّبع لكثري من     )3(موردا إياها مببهمات  

ابن أيب زمنني، وجدهتا منسوبة إىل الّتابعني أو إىل أتباع الّتابعني، وبعضها منسوبا إىل الصحابة،               
 .إالّ أنّ الغالب منسوب إىل الّتابعني

            :ومن أمثلة ما ذكر هود من أقوال هي للّتابعني، غري أّنه مل ينسبها إليهم، عند قوله تعاىل                

… ¬Σ<∏ΛΩΤΤπΤ♠Ω Ξ⇑Ω∅ Ψ◊ΤΩΤÿ⌠≤Ω⊆<√≅… ΨΠς√≅… πŒΩΤ⇓†Ω{ Ω〈Ω≤Ψ∂†Ωš Ξ≤π™Ω‰<√≅… <′ΞΜ… φΣŸ⊕ΩΤÿ ℑ γŒ‰ϑð♥√≅… <′ΞΜ… 

ψΞ∼Ψ<Κ†ΩΤ ¬ΣΣΤ⇓†Ω∼Ψš Ω⋅ΩΤÿ ⌠¬ΞΨ‰φΤΤ♠ †_Τ∅ΘΩ≤Σ→ Ω⋅ΩΤÿΩ ‚Ω φ∗ΣΨ‰π♥ΩΤÿ ‚Ω &ψΞ∼Ψ<Κ†ΩΤ ð∠Ψ√.ΩϒΩ{ ¬Σ∑ΣΤ∏‰ΩΤ⇓ 

†Ω∧ΨŠ Ν…ΣΤ⇓†ς Ω⇐Σ⊆Σ♥πΤ⊃ΩΤÿ ≈(163))4(  ذكر لنا أّنها كانت قرية على      : ذكر بعضهم قال  : ، يقول هود
ساحل البحر يقال هلا أيلة، فكان إذا كان السبت أقبلت احليتان فتنبطح على سواحلهم وأفنيتهم               

بها طالبهم،  ملـا بلغهـا من أمن اهللا يف املاء، فإذا كان غري يوم السبت بعدت يف املاء حّتى يطل                  
إّنما هنيتم عن أكله ومل تنهوا عن صيده، فاصطادوها يوم السبت، مثّ            : فخدعهم الشيطان فقال  

 .)5(كلوها بعد ذلك

                                                 
 .1/71 هود، التفسري،  )2 (، )1(
 . ومابعدها85ما سبق من البحث، ص: ينظر )3(
 .163/األعراف  )4(
 .2/53 هود، التفسري، )5(
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 .)1(وبالرجوع إىل تفسري الطربي تبّين أن التفسري قاله قتادة

 …ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…Σ‰ΤΤ∼Ξ•ΩΤ♠≅… ΨΠς∏Ψ√ γΣ♠ΘΩ≤∏Ψ√Ω …ς′ΞΜ† … :وكذلـك عـند قوله تعاىل     

¬Ρ†Ω∅Ω  †Ω∧Ψ√ ∃¬Σ|∼ΤΨ∼µµ〉š Νϖ…ΤΣ∧ς∏∅≅…Ω ΥφΚς… ϑðΩ/≅… 〉µµΣðš φκΤΩŠ Ψ∫⌠≤Ω∧<√≅… −ΨΨ‰<∏ΩΤ∈Ω ,ΙΣΤΠςΤ⇓ςΚ…Ω Ψ∼ς√ΜΞ… 

φΣ≤Ω↑µ〉š ≈(24))2(  حيول بني قلب املؤمن وبني معصيته بفعله، وبني        : قال بعضهم :  يقول هود
 .)3(ني طاعته بفعلهقلب الكافر وب

 .)4(وبالرجوع إىل تفسري ابن أيب زمنني تبّين أن التفسري قاله الضّحاك بن مزاحم
ونكتفي هبذين املثالني مع أنّ األمثلة على ذلك كثرية، وخاّصة تفسري قتادة، فإنّ هودا ال        

 .ينسبه إىل صاحبه يف الغالب
، "قول بعضهم " كثريا لفظة    وهـود يف عـدم نسبة األقوال إىل أصحاهبا، جنده يستعمل          

" ذكر"مّرة يف التفسري، وتليها لفظة      ) 1955(حيث وردت ألفا وتسعمائة وƦسة وƦسني مّرة        
حيث وردت ) ذكروا عن، ذكروا أنّ، ذكر لنا، ذكر أنّ، ذكر عن     (مبختلف استعماالهتا اللّفظية    
 .مّرة) 1964(ألفا وستمائة وأربعة وستني 

هودا يعزو األقوال إىل غري قائليها كما جاء يف تفسري قوله           هذا ويف بعض األحيان جند      
: ، يقول هود  )ŸΩ⊆ς√Ω †Ω⇒<∏Ω⊕Ω– ℑ Ψ∫:†Ω∧ΥφΤΤ♥√≅… †_–Σ≤ΣΤŠ †ΩΗΤΤΘΩΤ⇒ΘΩΤÿΩƒΩ φ⇔ΤÿΞ≤Ψℵ≠ΗΤΠςΤ⇒∏Ψ√ ≈(16) )5 … :   تعاىل

ابن وهذا تفسري احلسن وقتادة كما جاء يف تفسري القرطƑ، أّما           . )6(أي جنوما : قـال ابن عّباس   
، وكذلك جند هودا ينسب التفسري يف بعض األحيان إىل )7(عـّباس فقـد فّسرها هاهنا باملنازل      

 …ΞΜ… Ω†ΩΤ∈ ϑðΣ/≅… υϖΩ♥∼Ψ⊕ΗΤΩΤÿ ΨΠΤ⇓ΜΞ′> … :مفّسـر وهو غري متأكّد، ومن مثل ذلك ما جاء عند قوله تعاىل            

ð∠∼ΠΨΤ⊇ΩΩΣ∨ ð∠Σ⊕Ψ⊇…Ω⁄Ω ϑðς√ΞΜ… ð∉Σ≤ΘΞς≠Σ∨Ω φ⇔Ψ∨ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ≤Ω⊃Ω{ ΣΨ∅†Ω–Ω Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ð∉Σ⊕ΩΤ‰ΠςΤ≅… ð⊄⌠ΩΤ⊇ 

                                                 
 .96 /5الطربي، املرجع السابق، مج )1(
 .24/األنفال  )2(
 .2/82هود، التفسري،  )3(
 .1/290ابن أيب زمنني، خمتصر تفسري ابن سالّم،  )4(
 .16/احلجر  )5(
 .2/343  التفسري،هود، )6(
 .10، 10/9 القرطƑ، املرجع السابق، )7(



 .م الهّواري في التفسير بالمأƥور وما يتعلّق به     منهƨ هود بن محكّ   : الفصل الثالث
 

 134

φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Νϖ…〉≤ΤΩ⊃ς υς√ΞΜ… Ψζ⌠ΤΩÿ ∃Ψ◊Ω∧ΗΤΩ∼Ψ⊆<√≅… ϑðψΡ’ ϑðς√ΞΜ… ⌠¬Σ|Σ⊕Ψ–⌠≤ΤΩ∨ Σ¬Σ|šςΚ†ΩΤ⊇ ⌠¬Ρ∇ΩΤ⇒∼ΩΤŠ †Ω∧∼Ψ⊇ ⌠¬Σ⇒Ρ Ψ∼Ψ⊇ 

Ω⇐Σ⊃Ψ∏ΩπΤΩΤ ≈(55) )1(  حسبوهذه وفاة الرفع يف قول احلسن فيما أ       : ، يقول هود)وكذلك ما   )2 ،

〈 γŒΩΤ∈Ω≤→ςΚ…Ω 〉≥⁄ΚΚς‚≅… Ξ⁄Σ⇒ΨŠ †ΩΘΨΤŠΩ⁄ Ω⊗ΤΨ∂ΣΩ …:  جـاء يف تفسـري قوله تعاىل       Η̂ΤΩΤΨΤ∇<√≅… ƒ∫ϖΝ†Ψ–Ω 

Ω⇑ΓΤΤΘΨ∼Ψ‰Πς⇒√≅†ΨŠ Ψ∫:…ƒŸΩΡΠ↑√≅…Ω ƒΨ∝ΣΤ∈Ω ¬ΣΩΤ⇒∼ΩΤŠ ΘΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠ ¬Σ∑Ω ‚Ω Ω⇐Σ∧ΩΤ∏πℵ≠ΣΤÿ ≈(69) )3(    يفّسر هود النّص ،
: ذكروا عن أيب وائل أو ابن حسس عن حذيفة بن اليمان قال   : ه جديرا بالتفسري، مثّ يقول    مبا يرا 

، حيث يورد هود اخلرب وهو غري متأكّد من راويه، وأمثلة ذلك            )4(املؤمنون جلوس على كراسي   
 )5(وأحيانا أخرى جند هودا يذكر أمساء مهملة مثل عبد اهللا         . موجودة يف التفسري إالّ أّنها نادرة     

 . ، وغريهم)8(، وعطاء)7(، وسعيد)6(خاّصة أّنه روى عن أكثر من عبد اهللا، وإبراهيمو
ومـع هذا الذّي أقّره من أنّ كثريا من أقوال الّتابعني موجودة يف تفسري هود اهلّواري دون                 
عـزو، فإّني أقّر أيضا أّنه توجد، نقوالت صرحية يف تفسري هود عن بعض الّتابعني أمثال احلسن               

 وسـعيد بـن جبري والضحاك بن مزاحم وسعيد بن املسّيب وعكرمة وجابر بن زيد                وجمـاهد 
 .ومسروق وشريح والزهري وحمّمد بن سريين وأبو عبيدة وغريهم

إنّ مـنهج الـّتابعني يف تفسري القرآن الكرمي كمنهج الصحابة يف تفسري ما أهبم وأمجل من                 
ألحكام أو يف جمال القصص واألخبار      األلفـاȗ القرآنـية أو يف جمـال القراءات أو يف جمال ا            

 .واملغيبات، وحتاشيا للتكرار سأقف على بعض األمساء وبعض النماذج من تفسري الّتابعني
 

                                                 
 .55/آل عمران  )1(
 .1/286 هود، التفسري، )2(
 .69/الزمر  )3(
 .4/50هود، التفسري،  )4(
 .1/246نفس املرجع،  )5(
 .1/212 نفس املرجع، )6(
 .1/193نفس املرجع،  )7(
 .1/498نفس املرجع،  )8(
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1. ɃرȎǤȱǟ ȸȆƩǟ :)1( 
، فقد وردت عنه عّدة نقوالت، يفّسر       )2(هو من أكثر الّتابعني كالما يف تفسري هود اهلّواري        

 : أخرى ومن أمثلة ذلكهبا هود أحيانا، ويعّزز هبا رأيه أحيانا

 →ς√ Ν…Ρ√†Ω⇒ΩΤ ΘΩ⁄Ψι<√≅… υΠςΩš Ν…Σ⊆Ψ⊃⇒ΣΤ †ΘΩ∧ΘΨ∨ &φΘΣ‰Ψ™ΣΤ †Ω∨Ω Ν…Σ⊆Ψ⊃⇒ΣΤ ⇑Ψ∨ ξ∫πΩ⇑ … :ما ورد يف قوله تعاىل    

ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… −ΨΨŠ χψ∼Ψ∏ΩΤ∅ ≈(92))3(يعين الزكاة الواجبة: قال احلسن: ، قال هود)4(. 

 Ω∨Ω φ†ς ∴⇑Ψπ∨Σ∧Ψ√ ⇐Κς… ΩΣπΤ⊆Ωÿ †[ΤΤ⇒Ψπ∨Σ∨ ‚ΠςΜΞ… &†Λ_ΤΤΤς≠Ω† … :وكذلـك ما ورد يف قوله تعاىل      

⇑Ω∨Ω ΩΩΩΤ∈ †[Τ⇒Ψπ∨Σ∨ †_ΤΛΤΤς≠Ω Σ≤ÿΞ≤™ΩΩΤ⊇ ξ◊ΤΤΩ‰ΩΤ∈Ω⁄ ξ◊Ω⇒Ψπ∨ΘΣ∨ β◊ΩÿΨ Ω δ◊Ω∧Πς∏Ω♥ΘΣ∨ υϖς√ΞΜ… ,−ΨΨ∏∑ςΚ… :‚ΠςΜΞ… ⇐Κς… &Ν…ΣΤ∈ϑðŸΥφΤΤ±Ωÿ 

⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ φ†ς ⇑Ψ∨ ]ζΩΤ∈ ΘξΣŸΩ∅ ¬Ρ∇Πς√ ΩΣ∑Ω χ⇔Ψπ∨Σ∨ Σ≤ÿΞ≤™ΩΩΤ⊇ ξ◊ΤΤΩ‰ΩΤ∈Ω⁄ ∃ξ◊Ω⇒Ψπ∨ΘΣ∨ ⇐ΜΞ…Ω Ω⇐†Ω{ ⇑Ψ∨ Ψ>ζΩΤ∈ 

¬Σ|ΩΤ⇒∼ΩŠ ψΣΩΤ⇒∼ΩŠΩ χ⊂ΗΤΩΤ‘∼ΨΘ∨ β◊ΩΤΤÿΨŸς⊇ δ◊Ω∧Πς∏Ω♥ΘΣ∨ υϖς√ΞΜ… −ΨΨ∏∑ςΚ… Σ≤ÿΞ≤µðšΩ ξ◊ΤΤΩ‰ΩΤ∈Ω⁄ ∃ξ◊Ω⇒Ψπ∨ΘΣ∨ ⇑Ω∧ΩΤ⊇ ¬Πς√ ŸΨ•Ωÿ 

Σ⋅†Ω∼Ψ±ΩΤ⊇ Ξ⇑ΤÿΩ≤Ω→ γ⇐κΤΩ⊕ΨŠ†ΩφΤΤΤΤΣ∨ ⊥◊φΤΤΤΤΤŠΩΤ Ω⇑ΨΘ∨ %ϑðΨ/≅… Ω⇐†Ω{Ω ϑðΣ/≅… †[∧∼Ψ∏Ω∅ †_∧∼Ψ|Ωš ≈(92))5( ــول ، يق
: ، مثّ يعّزز رأيه برأي احلسن فيقول      )6(أي إالّ أن يصّدق أولياء املقتول فيتجاوزوا عن الدّية        : هود

 .)7(وذلك ملا حّض اهللا عليه عباده من اخلري، وليس بواجب عليهم: قال احلسن
 

2. ƭɄكƫǟ ƎǱ ȸǣ دȽǠ:)8( 
     :، ومن أمثلة ما فّسر، قوله تعاىل)9(يأيت بعد احلسن البصري تفسريا يف كتاب هود اهلّواري

                                                 
.  دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان    (مصطفى عبد القادر عطا     : ، هتذيب التهذيب، حتقيق   ابـن حجر العسقالين   : يـنظر  )1(

 .ستجد ترمجته 248 إىل 2/243، )م1994هـ، 1415، 1:ط
 .67من البحث، ص: ينظر )2(
 .91/آل عمران  )3(
 .1/299 هود، التفسري، )4(
 .92/الّنساء  )5(
 .1/410 هود، التفسري، )6(
 .1/410 نفس املرجع، )7(
 . ستجد ترمجته39 إىل 10/37 ابن حجر، هتذيب التهذيب، املرجع السابق،: ينظر )8(
 .67من البحث، ص: ينظر )9(
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… ℑ †ΩΤπ∼⇓ϑ〉Ÿ√≅… %Ψ〈Ω≤ΤΨ›‚≅…Ω ð∠ΩΤ⇓ΣΤ∏ΛΩΤΤ⌠♥ΩΤÿΩ Ξ⇑Ω∅ ∃υΩ∧ΗΤΩΤΩ∼<√≅… ΣΤ∈ χ—ð„π″ΜΞ… ⌠¬ΣΠς√ χ∃⁄κΤΩ ⇐ΜΞ…Ω ⌠¬Σ∑〉≠Ψ√†ΩΤ〉µ 

&⌠¬Ρ∇ΣΤ⇓.ΩΜΞ†ΩΤ⊇ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω Σ¬ς∏⊕ΩΤÿ ΩŸΨ♥πΤ⊃Σ∧<√≅… Ω⇑Ψ∨ &Ξ˜ΨΤ∏π±Σ∧<√≅… ⌠ς√Ω ƒ∫:†Ω→ ϑðΣ/≅… &⌠¬Ρ∇ΩΩΤ⇒∅ςΚ‚Ω ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ε∞ÿΞ∞Ω∅ 

χψΤΤ∼Ψ∇Ωš ≈(220))1(ويعين باملخالطة خمالطة اليتيم يف الراعي واإلدام: قال جماهد: ، قال هود)2(. 

 }ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…ΣΤ⊆Ψ⊃⇓Κς… ⇑Ψ∨ γŒΗΤΩ‰ΤΘΞ∼ς≡ †Ω∨ ψΣΤ‰Ω♥Ω† … :وكذلـك ما جاء يف قوله تعاىل      

:†ΘΩ∧Ψ∨Ω †φΤΤ⇒ΤΤ–Ω≤Κς… ¬Ρ∇ς√ Ω⇑ΨΘ∨ ∃Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… ‚ΩΩ Ν…Σ∧ΘΩ∧Ω∼ΩΤ ð∼Ψ‰Ω<√≅… Σ⇒Ψ∨ Ω⇐ΣΤ⊆Ψ⊃⇒ΣΤ ¬Σ⌠♥ς√Ω ΨÿΨϒΨ†ΩΛΤΤΨŠ :‚ΠςΜΞ… 

⇐Κς… Ν…Σ∝Ψ∧πΤ⊕ΣΤ &Ψ∼Ψ⊇ Νϖ…Σ∧ς∏∅≅…Ω ΘΩ⇐Κς… ϑðΩ/≅… ℜ}Ψ⇒Ω∅ δŸ∼Ψ∧Ωš ≈(267))3( .   أي من  : قـال جماهد  : قـال هـود
 .وغريها من األمثلة. )4(التجارة

 
3. ȃǠņǤȝ ȸǣǟ Ƃɀȵ Ǧȵكرȝ: 

 .)5(نشأ يف حجر احلرب، الذي آتاه اهللا احلكمة وفقّهه يف الّدين، وعلّمه التأويل
:            ند تفسري قوله تعاىل   ما ذكره ع  :  منها )6(ويف تفسـري هود بعض النقوالت عن عكرمة       

 … ð∪∼Ω{Ω ð∠ΩΤ⇓Σ∧ΠΨ∇Ω™ΣΤÿ 〉ψΣ∑ΩŸ⇒Ψ∅Ω Σ◊ΗΤΩ⁄⌠Πς√≅… †ΩΤ∼Ψ⊇ Σ¬<∇Σš ϑðΨ/≅… ϑðψΡ’ φ⌠ΤΠς√ΩΩΩΤÿ ?⇑Ψ∨ ΨŸ⊕ΩΤŠ 

&ð∠Ψ√.Ω′ :†Ω∨Ω ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… φκΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅†ΨΤŠ ≈(43) )7(          يـورد هود أربع روايات يف سبب نزول هذه ،
إنّ يهوديني رفعا   : ذكروا عن عكرمة قال   : ينها رواية منسوبة لعكرمة يقول فيها هود      اآلية من ب  

ابن صوريا، رجل   : أّيكم أعلم؟ فقالوا  : وقد أصابا فاحشة فسأهلم فقال    ) (إىل رسـول اهللا     
إّني : إّنهم ليقولون ذلك، فقال: أنت أعلم اليهود؟ فقال : فقال) (أعـور، فسأله رسول اهللا      

 فلق البحر لبين إسرائيل، وأنزل التوراة على موسى، وأنزل عليهم املّن والسلوى،             أناشدك بالذي 

                                                 
 .220/البقرة  )1(
 209، 1/208هود، التفسري،  )2(
 .267/البقرة  )3(
 .1/249 هود، التفسري، )4(
 .ستجد ترمجته 234 إىل 7/228 ابن حجر، هتذيب التهذيب، املرجع السابق،: ينظر )5(
 .67من البحث، ص: ينظر )6(
 .43/املائدة  )7(
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لقد سألتين بعظيم وال ينبغي يل أن أكتمك، يف كتابنا الرجم،           : مـا جتـدون يف كتابكم، فقال      
، ويرد ذكر عكرمة كذلك، عند تفسري قوله        )1(ولكـن كـنا نتكامته بيننا، فرمجهما رسول اهللا        

ــاىل  ð∠Ψ√.ς′ ΨϒΠς√≅… Σ≤ΠΨ↑ΩΤ‰Σÿ ϑðΣ/≅… ΣΩ †Ω‰Ψ∅ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ν…ΣΤ∏Ψ∧Ω∅Ω γ%ŒΗΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… ΣΤ∈ :‚Πς … :تعـــ

ψΡ∇Ρ∏ΛΩΤΤΤ♠ςΚ… Ψ∼Τς∏Ω∅ …[≤Τ–ςΚ… ‚ΠςΜΞ… Ω〈Πς ΩΩ∧<√≅… ℑ υ%ΩΤŠ⌠≤ΤΣ⊆<√≅… ⇑Ω∨Ω π∩Ξ≤ΩπΤ⊆ΤΩÿ ⊥◊Ω⇒ΤΩ♥Ωš  Ξ∞Πς⇓ ΙΣς√ †Ω∼Ψ⊇ &†[Τ⇒π♥ΤΣš ΘΩ⇐ΜΞ… 

ϑðΩ/≅… χ⁄Σ⊃Ω∅ ε⁄Ρ∇Ω→ ≈(23))2( .  ذكروا عن عكرمة قال   : يقـول هود :   Ƒكان الّن) (  واسطا يف
قل ال أسألكم عليه أجرا إالّ املودة يف        : قريش، ليس من بطون قريش بطنا إالّ وقد ولده، فقال         

ŷالقروبينكم من القرابة:  أي Ƒ3(إالّ أن تراعوا ما بي(. 
الّتابعني الذّين جاء ذكرهم يف التفسري، لنؤكّد أنّ        هـذا، ونكـتفي هبؤالء األعالم من        

التفسـري بأقوال الّتابعني له مكانته يف تفسري هود، وأنّ األقوال غري املعزّوة ألحد، والّتي هي يف   
 .األغلب للّتابعني أو لتابعي الّتابعني كانت أكثر من غريها

التفسري بالقرآن الكرمي أو    وهكذا جند تفسري هود يقوم على التفسري باملأثور سواء كان           
 . بالّسنة املطهرة أو بأقوال الصحابة أو بأقوال الّتابعني

                                                 
 .85، 3/84 ، وقد ذكر السيوطي هذه الرواية يف الّدر املنثور،1/472 هود، التفسري، )1(
 .23/الشورى  )2(
 ابن حجر العسقالين، الفتح، كتاب التفسري، باب إالّ       : ، وقد ذكره البخاري يف الصحيح، ينظر      4/97 هـود، التفسري،   )3(

 .427، 8/426، 4818املوّدة يف القرŷ، رقم 
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ƆǠǮȱǟ ǬǶǤƫǟ :ǠȾȺȵ ȼȦȩɀȵو ǻɀȽ ƘȆȦت Ž ǧǠɆȲɆǝǟرȅɋǟ 

 
 القرآين،  قها بالنصّ ة اإلسرائيليات يف التفسري من أخطر املوضوعات لتعلّ       تعتـرب قضـيّ    

ض ملنهج هود يف إيراد القصص      در يب هنا قبل التعرّ    ة التفسري، لذلك جي   وكذلـك ارتباطها مبادّ   
ح املراد من اإلسرائيليات     أن أوضّ  ،ةة وموقفه من اإلسرائيليات بصفة خاصّ     القـرآين بصفة عامّ   

بت إىل كتب التفسري، وموقف العلماء منها من حيث القبول وعدمه، وبناء على             وكـيف تسرّ  
 : التاليةاملطالب يتكون من املبحث هذا ذلك فإنّ
 .مدلول اإلسرائيليات، وتسرهبا إىل كتب التفسري:  األولاملطلب -
 .موقف العلماء من اإلسرائيليات:  الثايناملطلب -
 .موقف هود من اإلسرائيليات وƴاذج منها يف تفسريه:  الثالثاملطلب -

 



 .م الهّواري في التفسير بالمأƥور وما يتعلّق به     منهƨ هود بن محكّ   : الفصل الثالث
 

 139

ǢȲȖƫǟȯوɉǟ  :ƘȆȦǪȱǟ ǢǪȭ ƂǙ ǠŏرȆوت ÛǧǠɆȲɆǝǟرȅɋǟ ȯɀȱدȵ 
țرȦȱǟȯوɉǟ  :Ɇǝǟرȅɋǟ ȯɀȱدȵ ǧǠɆȲ 

ت هذه التسمية من كلمة إسرائيل،       إسرائيلية، وقد اشتقّ   ه لفظ إسرائيليات مجع مفرد    إنّ 
 .تني يف القرآن الكرميي ورد ذكرها مّروالّت

ɍوǕ :    يف قوله تعاىل :… ! ΘΣΡ Ψζ†ΤΤΩ⊕ϑð≠√≅… Ω⇐†Ω{ ϑ_„Ψš ⌡Ψ⇒ΩΤ‰ΠΨ√ ΩÿΨ∫;.ð≤Τ⌠♠ΞΜ… ‚ΠςΜΞ… †Ω∨ Ω⋅ΘΩ≤Ωš 

ΣÿΨ∫;.ð≤⌠♠ΜΞ… υς∏Ω∅ −ΨΨ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ ⇑Ψ∨ Ξ‰ΩΤ∈ ⇐Κς… ΩΘΩ∞Ω⇒ΣΤ %Σ◊ΗΤΩ⁄⌠ΤΘΩ√≅… ΣΤ∈ Ν…ΣΤΚ<†ΩΤ⊇ Ψ◊ΗΤΩ⁄⌠ΤΘΩ√≅†ΨŠ :†Ω∑ΣΤ∏Τ≅†ΩΤ⊇ ⇐ΜΞ… ⌠¬Σ⇒Ρ 

φκΨ∈ΨΨŸΗΤφΤΤΤ″ ≈(93) (1). 

ǠɆȹǠǭ:   يف قوله تعاىل: … ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω¬ΩΤ⊕Τ⇓ςΚ… ϑðΣ/≅… ¬Ξ∼Τς∏Ω∅ Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇑ΓϑγΤΤ∼Ψ‰Πς⇒√≅… ⇑Ψ∨ Ψ◊ΤΘΩΤÿΘΞ⁄Σ′ Ω⋅Ω …ƒ∫ 

⌠⇑ΘΩ∧Ψ∨Ω †Ω⇒Τ<∏Ω∧Ωš Ω⊗Ω∨ ω—ΣΤ⇓ ⇑Ψ∨Ω Ψ◊ΤΘΩΤÿΘΞ⁄Σ′ Ω¬∼ΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ… ΩÿΨ∫;.Ω≤⌠♠ΞΜ…Ω ⌠⇑ΘΩ∧Ψ∨Ω †ΩΤ⇒ΤÿΩŸΩ∑ :&†ΩΤ⇒∼ΩΤ‰ΩΤ–≅…Ω …ς′ΞΜ… 

υς∏ΤΤΣΤ ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ 〉ŒΗΤΩΤÿ…ƒ∫ Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… Ν…ΘΣ≤Ω …_ŸϑðΤΤ•Σ♠ †⊥ΘΤ∼Ψ∇ΣΤŠΩ ∀ ≈(58) (2). 

د رشيد رضا ذهب إىل      حممّ  غري أنّ  ،((3)( إسرائيل هو يعقوب      املفّسرين على أنّ   وجلّ
فاملراد بإسرائيل شعب إسرائيل كما هو      : ، حيث يقول  )شعب إسرائيل ( املقصود بإسرائيل    أنّ

 .(4)مستعمل عندهم، ال يعقوب نفسه
سم اإلسرائيليات،  ب من تراث بين إسرائيل إىل الفكر اإلسالمي ا        وقد أطلق على ما تسرّ    

القّصة أو احلادثة اليت تروى عن مصدر إسرائيلي والنسبة         : ف الذهƑ اإلسرائيليات بأّنها     وقد عرّ 
ي روي أصال    بظاهره على القصص الذّ    ولفظ اإلسرائيليات إن كان يدلّ    … فيها إىل إسرائيل    

أوسع واƽل من    ويطلقونه على ما هو      ،عن مصادر يهودية، يستعمله علماء التفسري واحلديث      
ق إىل التفسري واحلديث من أساطري   ما تطرّ   على كلّ  القصص اليهودي، فهو يف اصطالحهم يدلّ     

                                                 
 .93/  آل عمران  (1)
 .58/  مرمي  (2)

 4/134 املرجع السابق،و القرطƑ، 348 /3ج م، املرجع السابق،جامع البيان يف تأويل القرآن: الطربي :  ينظر، مثال  (3)
  4/120ج م ،)م1990هـ،  1411،  1: ط .ندار الكتب العلمية، بريوت، لبنا    (، مفاتيح الغيب     فخر الّدين  ازيوالـرّ 
 .وغريهم

 .4/4 ،)م1999هـ، 1420، 1: ط.دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان( تفسري القرآن الكرمي املسمى بتفسري املنار  (4)
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ما غلب اجلانب   ّنإ و ،(1)منسوبة يف أصل روايتها إىل مصدر يهودي أو نصراين أو غريها            
 عنه،  قلي اشتهر أمره فكثر النّ    اجلانب اليهودي هو الذّ    ((اليهودي على اجلانب النصراين ألنّ    

ة اختالطهم باملسلمني من مبدأ ظهور اإلسالم إىل أن         وذلك لكثرة أهله، وظهور أمرهم، وشدّ     
 .(2)))بسȔ رواقه على كثري من بالد العامل، ودخل الّناس يف دين اهللا أفواجا

ر هذا الدخول؟   ن ماهية اإلسرائيليات، فكيف دخلت يف التفسري؟ وكيف تطوّ        ع هذا   اإذ
 .املوايل الفرعسنعرض ذلك يف 

 
țرȦȱǟ ƆǠǮȱǟ  :ņرȆتƘȆȦǪȱǟ ǢǪȭ ƂǙ ǧǠɆȲɆǝǟرȅɋǟ ǡ 

 تواجد أهل الكتاب يف شبه اجلزيرة العربية مبا معهم من رصيد ثقايف، ومعارف                إنّ
ة ب اإلسرائيليات إىل كتب التفسري، خاصّ      أسباب تسرّ  ة من التوراة واإلجنيل، من أهمّ     مستمّد

م، وكعب األحبار ووهب بن منبه       بن سالّ   اهللا  عبد :عندما أسلم بعض من أهل الكتاب أمثال        
ما غلبت  وإّن،   العرب مل يكونوا أهل كتاب وال علم        إىل أنّ (( وابن جريج وغريهم باإلضافة   

ق إليه النفوس البشرية يف أسباب      قوا إىل معرفة شيء مما تتشوّ     ة، وإذا تشوّ  عليهم البداوة واألميّ  
ما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم، ويستفيدونه       د، فإنّ نات، وبدء اخلليقة، وأسرار الوجو    املكّو
ة ظيين وهو الع   القرآن الكرمي كان يقصد يف إيراد القصص إىل الغرض الدّ          ة أنّ وخاّص،  (3)))منهم

والعربة، وليس سرد الوقائع التارخيية Ŏرد اإلخبار، كما هو الشأن يف القصص األديب، ويف                
 .يالتصع يف التفي غالبا ما تتوّساريخ الّتكتب الّت

بت الثقافة اليهودية والنصرانية إىل الثقافة اإلسالمية بسبب اختالط العرب          وهكذا تسرّ 
نا جند يف أخبارهم الصحيح والعليل،        كتبهم ناهلا التحريف، فإنّ     ومبا أنّ  ،باليهود والنصارى 

حكام الشرعية  ق له باأل  ا ال تعلّ   ذلك ممّ   وكلّ ،لذلك فهم يصيبون أحيانا وخيطئون أحيانا أخرى      
 اإلخبار عنهم   ) (ة بعدما أجاز هلم الّنƑ     فتناقل الصحابة أقواهلم، وخاصّ    ،(4)اهلي حيتاطون   الّت

                                                 
، )يانحبث مقدم لنيل شهادة املاجستري يف مقارنة األد(كمال معزي، أثر اإلسرائيليات يف الفكر العقدي اإلسالمي : ينظر  (1)

 .11م، ص1993هـ، 1413 .، اجلزائرجامعة األمري عبد القادر، قسنطينة
(2)  ،Ƒ1/121 املرجع السابق، حمّمد حسني الذه . 
 .314 ص ،).مكتبة عبد الرمحان حمّمد لنشر القرآن الكرمي والكتب اإلسالمية، القاهرة، مصر(ابن خلدون، املقدّمة  (3)
 .314، ص نفس املرجع: ينظر (4)
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وكان قد هناهم قبل    ،   (1) حرج وا عن بين إسرائيل وال    ي ولو آية، وحدثّ   غوا عنّ بلّ: بقوله  
ن بعض أهل الكتب     بكتاب أصابه م   )( عمر بن اخلطاب أتى الّنƑ       أنّ: ملا رواه أمحد   ذلك

   Ƒفقرأه الّن)(  فغضب، فقال :           أمتهوكون فيها يا ابن اخلطاب، والذي نفسي بيده لقد
، أو بباطل فتصدقوا به،      فتكذبوا به  وكم حبقّ خرب بيضاء نقية ال تسألوهم عن شيء في       اجئتكم هب 

 . (2)كان حّيا ما وسعه إالّ أن يّتبعين) (والذّي نفسي بيده لو أنّ موسى 
هي قبل استقرار األحكام اإلسالمية والقواعد الدينية       وكان النّ :  احلافظ ابن حجر   قال

هنم من اي كانت يف زمخشية الفتنة، وملا زال اǂذور وقع اإلذن يف ذلك، ملا يف مساع األخبار التّ            
 الصحابة كانوا يأخذون بعض املعارف من اليهود بكل حيطة وحذر، أخذا            إالّ أنّ ،  (3)االعتبار
آمنا باهللا وما أنزل    : بوهم، وقولوا قوا أهل الكتاب، وال تكذّ    ال تصدّ (: (يث الرسول   حبد

 والوضع، فدخلت   ، غري أّنه بانصرام عهدهم، وجميء عصر الّتابعني بدأ الدسّ          (4)اآلية…إلينا  
 سم كذلك بوضع قواعد  هذا العصر اتّ   ، إالّ أنّ  (5)اإلسرائيليات إىل التفسري واحلديث على السواء     

 ومع ذلك فقد تساهل بعض املفّسرين فحشوا كتبهم           ،د يف طلب اإلسناد   الرواية والتشدّ 
 .باإلسرائيليات

 

                                                 
 فتح البارئ ، يف كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بين             ابن حجر العسقالين،  : ينظرالبخاري يف الصحيح،    رواه   (1)

 .6/572، 3461إسرائيل رقم 
 3/387املسند،  (2)
 .6/575املرجع السابق،   الفتح،(3)
ة، باب قول   االعتصام بالكتاب والسنّ   ابن حجر العسقالين، فتح البارئ يف كتاب         :، ينظر رواه الـبخاري يف الصحيح       (4)

Ƒّالن)( 13/345، 7361 ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء، رقم. 
 .1/128 ، املرجع السابق،حمّمد حسني الذهƑ:ينظر (5)
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ǢȲȖƫǟ ƆǠǮȱǟ  :ǧǠɆȲɆǝǟرȅɋǟ ȸȵ ǒǠȶȲȞȱǟ Ȥȩɀȵ 
لقد اختلفت مواقف املفّسرين من اإلسرائيليات من فئة إىل أخرى فهناك من أكثر من                

 من روايتها، واحتاط يف األخذ هبا ، وهناك من قللّ(3) واخلازن(2)البغويو،  (1)رواياهتا كالطربي 
   ة سليمان وملكة   ب على منكرات الروايات اإلسرائيلية، فمثال يف قصّ        ي يعقّ كابن كثري الذّ  

ه من أوهام عطاء بن السائب على ابن         ا، ولعلّ بل هو منكر غريب جدّ    : ق بقوله ، يعلّ (4)سبأ
رب يف مثل هذه السياقات أّنها متلقاة عن أهل الكتاب مما           واألق:  يقول   ، مثّ (5)اس، واهللا أعلم  عّب

ة من  ا نقاله إىل هذه األمّ    موجد يف صحفهم كروايات كعب، ووهب ساحمهما اهللا تعاىل في          
من األوابد والغرائب والعجائب مما كان وما مل يكن، ومما حّرف وبّدل             ،  أخبار بين إسرائيل  

    هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ وهللا احلمد         نه عن ذلك مبا   انانا اهللا سبح  غونسخ، وقد أ  
 عن وهب بن    ي وقد رو  :، حيث يقول   ((7)(ة أيوب   ، وكذلك يف تعليقه على قصّ     (6)ةواملّن

ة طويلة، ساقها ابن جرير، وابن أيب حاŹ بالسند عنه، وذكرها غري واحد من              منبه يف خربه قصّ   
ال أذكر من   : ي يقول يف مقدّمة تفسريه    بن عطية الذ  وكا ،(8)متأخري املفّسرين، وفيها غرابة   
 .(9)هبالقصص إالّ ما تنفك اآلية إالّ 

وأضرب عن كثري من قصص املفّسرين وأخبار املؤرخني إالّ   : وكذلك القرطƑ يف خطبته   
 .(10) منه، وال غىن عنه للتبينيما ال بّد

                                                 
 .، املرجع السابقالطربي: ينظر (1)
خالد عبد الرمحان العك ومروان : قيق ى معامل الترتيل، حتني بن مسعود الفراء ، التفسري املسّمسأبو حمّمد بن احلالبغوي  (2)

 ).م1987هـ، 1407، 2: ط.دار املعرفة، بريوت، لبنان(سوار
دار الكتب  (ى لباب التأويل يف معاين الترتيل       ين علي بن حمّمد بن إبراهيم البغدادي ، التفسري املسمّ         اخلـازن عـالء الدّ     (3)

 ).م1995هـ، 1415، 1: ط.العلمية، بريوت، لبنان
 .44/مل  الّن:اقرأ (4)
 .5/237 املرجع السابق،بن كثري، ا (5)
 .5/240 ،نفس املرجع (6)
 .84، 83 /األنبياء: اقرأ (7)
 .4/580 ابن كثري، املرجع السابق، (8)
مطابع (اŎلس العلمي بفاس    : ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، حتقيق      بـن عطـية أبو حمّمد عبد احلق بن غالب، اǂرّ           (9)

ǂ1/5 ،)م1982هـ، 1403، 2: ط.ّمدية، املغربفضالة ا. 
(10)  ،Ƒ1/3 املرجع السابق،القرط. 



 .م الهّواري في التفسير بالمأƥور وما يتعلّق به     منهƨ هود بن محكّ   : الفصل الثالث
 

 143

 يف نقلها، حيث    حفظّ معظم املفّسرين مل يلتزموا احلذر يف رواية اإلسرائيليات والت         إالّ أنّ 
ت جوانب كثرية من قضايا     ة اإلسرائيليات، وعمّ  قت من خالهلا مادّ   كثرية قد تدفّ  ا  جند تفاسري 

التفسري، وإذا كان بعض املفّسرين قد برئوا من عهدة نقل تلك األساطري، والقصص اخليالية إىل               
إن كان مل يتحّر    فهو و : ي يقول عنه الذهƑ    ما بسبب إيرادهم لألسانيد كالطربي الذّ       حّد
أي [ عذره يف ذلك، أّنه ذكر لنا السند مع كل رواية يرويها، وكانوا              ة فيما يرويه، إالّ أنّ    الصّح

 أحوال الرجال كانت    يرون أّنهم مىت ذكروا السند فقد خرجوا عن العهدة، فإنّ         ] الطربي وغريه 
وم يقع  ما اللّ  وإنّ ،(1)ةل، وبذلك تعرف قيمة ما يروونه من ضعف وصحّ        معروفة يف العهد األوّ   
 .هناتها أو بطالين أوردوا الكثري من اإلسرائيليات دون التأكيد على مدى صّحعلى املفّسرين الذّ

 
ǢȲȖƫǟ ǬȱǠǮȱǟ  :ȻƘȆȦت Ž ǦɆقɆǤȖǪȱǟ ǯǽǠȶȺȱǟ ȐȞǣو ǧǠɆȲɆǝǟرȅɋǟ ȸȵ ǻɀȽ Ȥȩɀȵ 
يليات، حيث  وا تفاسريهم بتلك اإلسرائ   ين مأل نساق هود وراء مجهرة املفّسرين الذّ     القد   

، ودون تعقيب أو    هنايسوق األخبار والقصص اإلسرائيلية دون أدƅ إشارة إىل ضعفها أو بطال          
تعليق عليها، وهود يف إيراده لإلسرائيليات ال يسندها يف أغلب األحيان، وإن أسندها، فهو                

 (5) وجماهد ،(4)، وعلي (3)، وابن عباس  (2)كعب القرظي : بعض املفّسرين أمثال   يسندها إىل 
Ƒمنها تبّين  ني   وهذا ما سوف نالحظه من خالل النماذج اآلتية، والتّ          ،(7) واحلسن ،(6)والكل

 .ل أهم املالحظات يف موقفه من اإلسرائيلياتسّجسوف أمنهج هود، و
 

1. ȩ ȸȵņȎ Ȥȅɀي Ǧ) ( :  

  √ŸΤΩ⊆ς√Ω πŒΘΩ∧Ω∑ −∃ΨΨŠ ΘΩ¬Ω∑Ω †ΩΨŠ :‚Ω⌠ς …: يف تفسريه لقوله تعاىل يف شأن يوسف وامرأة العزيز 

                                                 
 .1/146 املرجع السابق، (1)
 …2/335 :هود، التفسري، مثل  (2)
  …2/298 :نفس املرجع، مثل  (3)
  …2/299، 1/131 :نفس املرجع، مثل  (4)
 ...4/20، 1/131، 2/225 :نفس املرجع، مثل  (5)
 …240، 239، 18 ، 4/13 :رجع، مثل نفس امل (6)
  …3/262، 4/18 :نفس املرجع، مثل (7)
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⇐Κς… …ƒ∫ΩΘ⁄ Ω⇑ΗΤΩ∑⌠≤ΣŠ −&ΨΨΘΤŠΩ⁄….. ≈(24) (1)       يقول هود يف قوله تعاىل ،: : … ŸΤΩ⊆ς√Ω πŒΘΩ∧Ω∑ −∃ΨΨŠ ≈     أي   :

:   سراويله، ويف قوله حلّ:  أي ≈ ΘΩ¬Ω∑Ω †ΩΨŠ …: مـا أرادته به على نفسها حني اضطجعت له،   

… :‚Ω⌠ς√ ⇐Κς… …ƒ∫ΩΘ⁄ Ω⇑ΗΤΩ∑⌠≤ΣŠ −&ΨΨΘΤŠΩ⁄ ≈   ،   زعموا أّنه رأى يعقوب    : ذكروا عن احلسن أّنه قال      : يقـول
 له  مثلّ: قال جماهد.  وكذلك قال غريه،ا على إصبعهيف صورته قد خرج عنه سقف البيت عاّض

ا عليه، ف له يعقوب، قد فرج سقف البيت مشر قد مثلّ: يعقـوب فاستحى منه، وقال بعضهم  
ه أّنه ملك تشبّ  : ويف تفسري الكلƑ  .  مفاصله  شهوة كانت يف   فصـرف اهللا عـنه، وأذهب كلّ      

 . الربهان هو صورة يعقوبب هود أنّوبإيراد هذه الروايات يغلّ، (2)يعقوبب
فلم جيعل  ،   )(رها مبا ال يليق بالّنƑ يوسف       مل حيـتȔ هود يف تفسريه هلذه اآلية، وفسّ        

د إنسان عادي مل    خيل من اإلسرائيليات، وجعل من يوسف جمرّ      ضـوابȔ تصون تفسريه من الدّ     
 يوسف من خالل تفسري هود مل يرجع         أنّ يقـاوم نفسه، ويف هذا معارضة صرحية للعصمة، مثّ        

 االمتناع كان بعد أن     ن أنّ وهذا يبيّ ،   )(عن فعل الفاحشة إالّ بعد أن رأى صورة يعقوب          
  من قام بذلك املدح     فضل إذا بعد هذا ليوسف، وهل يستحقّ       رأى يوسـف صورة أبيه، فأيّ     

 هذه الرواية املفتراة تصادم      فيه أنّ  ا ال شكّ   أيـن مراقبة اهللا تعاىل واحلياء منه، فممّ        والثـناء، مثّ  
 .(3)احلقيقة القرآنية

 
2. ņȎȩ ȸȵ ǻووǟǻ Ǧ) ( :  

، Ω∑Ω ð∠ΗΩΤΚς… Ν…ΣΩ‰ΩΤ⇓ γ¬π±Ω<√≅… <…ΘΩ≤ΩΩ †_⊕Ψ{…Ω⁄ ð‡†ΩΤ⇓Κς…Ω ≈(24) (4) …:يف تفسـريه لقوله تعاىل   
 اآليـات يذكر هود رواية عن احلسن وأخرى عن الكلƑ قريبتني من بعضهما،      فـبعد تفسـري   

 .خيل من اإلسرائيليات يف تفسري هود، وإليك إحدى الروايتنين صورة صارخة للّداوالروايت
مت موسى  خذت إبراهيم خليال، وكلّ   رّب اتّ :  داوود قال  إنّ: [قال الكلƑ : يقـول هـود     
: قال.  مبا مل أبتلك بهي ابتليتهماإّن: قال اهللا. ذلك ما أعطيتهم ك أعطيتين من    تكليما، فوددت أنّ  

                                                 
 .24/يوسف  (1)
 .3/262 هود، التفسري، (2)
 . ومابعدها18/93 ،ائفة، التفسري الكبري رّد الفخر الرازي على بعض الروايات الّز:نظر ي (3)
 .24 إىل 21/ ص  (4)
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اعمل عملك  : قال. رّب، نعم : قال.  وأعطيك مثل ما أعطيتهما    فإن شئت أبتليك مبا ابتليتهما،    
 ،فكان على ذلك  . فمكث ما شاء اهللا بذلك، يصوم النهار، ويقوم الليل        . حـّتى يتبـّين بالؤك    

فتناوله داوود،  . م والزبور بني يديه، إذ جاء طائر فوقع قريبا منه         فبيـنما هو يف اǂراب ذات يو      
فطـار إىل الكوى، فقام ليأخذه فوقع الطري إىل البستان، فأشرف داوود فنظر، فإذا هو بامرأة                

 فزاده ذلك   ،ه فنقضت شعرها فغطاها    فأبصرت ظلّ  ،تغتسـل يف البسـتان، فعجب من حسنها       
بع هذه املرأة فاعلم من هي، أو ابنة من هي، وهل هلا  اّت: أرسل غالما له فقال عجـبا هبـا، مثّ  

ـ  ،زوج بعها الغالم حّتى عرفها، فرجع فقال هي ابنه فالن، وزوجها فالن، وكان يومئذ مع               فاّت
واجعله بني يدي   [أن أبعث فالنا    . فكتب داوود إىل ابن أخته    . ابـن أخـت داوود يف بعـث       

ة املرأة أرسل إليها    ا انقضت عدّ  فلّم. فبعثه فقتل . تلفال يرجع حّتى يفتح املدينة أو يق      ] التابوت
 .جها، وهي أم سليمان ابن داوودفتزّو

 أن يستنقذه فأرسل إليه ملكني فأتياه يف اǂراب،         ا عـلم اهللا مـا وقع يف عبده أحبّ         فـلمّ 
را اǂراب، ففزع    فرأى داوود الرجلني قد تسوّ     ،واحلرس حول اǂراب، وهم ثالثة وثالثون ألفا      

ـ  ال ختف  :((فقال أحدمها . روا حمرايب  الّناس تسوّ  لقـد ضعف سلطاين حّتى إنّ     : نهما وقـال  م
: فقال له داوود … ))وعزين يف اخلطاب: ((إىل قوله… )) خصـمان بغى بعضنا على بعض 

فنظر أحدمها لصاحبه   )). وقليل ما هم  : ((إىل… ))لقـد ظلمك بسؤال نعجتك إىل نعاجه      ((
 .يفطن، فرجعا من حيث أقبال داوود مل فضحكا، وعلما أنّ

إىل آخر اآلية، … ))  راكعا وأنابه وخرّ ما فتناه فاستغفر ربّ    داوود أنّ  وظّن: ((قال اهللا   
فسـجد داوود أربعني يوما وأربعني ليلة ال يأكل وال يشرب، وال يرفع رأسه، وال يقوم، وال                 

  وحسن وإن له عندنا لزلفى    ذلك فغفرنا له  : (( اهللا قال. فتاب اهللا  عليه. يفـتر من الدعاء 
 .(1)))]مǔب

 ة أخرى ينساق هود وراء الروايات اإلسرائيلية دون متحيص وال نقد، فيصف داوود             ومّر
) (          ّمن نظر إىل عورات الن Ƒاء ساء، ومن وقوع املرأة يف قلبه من جرّ       كذلـك مبا ال يليق بن

 .ا أصابه يف إرساله زوجها إىل املخاطر واملهالك ليصيبه مالنظر، مثّ

                                                 
 . وما بعدها4/13 هود، التفسري،: ينظر  (1)
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 مبحبوبته، فيسلك إليها كل الطرق،      ة غرامية كيف يشغف قلب اǂبّ     إّنه تصوير لقصّ  ((
 مجـيع الوسـائل، ويبذل منتهى اجلهد للظفر مبحبوبته، ولو كان ƣن ذلك قتل زوج                ويـتخذّ 

 جرمية ال    ذلك يف الضمري اإلنساين احليّ     عشـيقته، فلـو أقدم أحد العشاق على فعل ذلك لعدّ          
 .(1)))ي أثىن القرآن عليه، ووصفه اهللا تعاىل بأّنه أوابفكيف بنّبتغتفر، 
ـ إنّ  يء الذي نأسف له هو ورود هذه اإلسرائيليات عند بعض املفّسرين دون تعليق أو  الّش

 على مثل هذه اإلسرائيليات،     دللّرتعقيـب، ويف املقابل جند بعض املفّسرين من ƽّر عن ساعده            
 -عليهم السالم – األنبياء   ونعلم قطعا أنّ  :  يقول    الّدين  أبـو الفضل شهاب    فهـذا األلوسـي   

نا لو جّوزنا عليهم شيئا من      معصومون من اخلطايا ال ميكن وقوعهم يف شيء منها ضرورة، ألنّ          
 .)2(ا يذكرون أّنه وحي من اهللا تعاىليء ّممق بّشذلك بطلت الشرائع، ومل يوثّ

 
3. ņȎȩ ȷǠȶɆȲȅ ǦȺǪȥ Ǧ) ( : 

يه ما ينسبه للكلƑ وجماهد واحلسن من روايات إسرائيلية ماهي بتنحيث يروي هود من غري 
 ♠ŸΤΩ⊆ς√Ω †Πς⇒ΤΤΩΤΩΤ⊇ Ω⇑ΗΤΩ∧∼ς∏Σ …: إالّ من صنيع الكائدين لإلسالم، فيقول يف تفسري قوله تعاىل

†ΩΤ⇒Τ∼Ω⊆<√ςΚ…Ω υς∏Ω∅ −ΨΘΨΤ∼Ψ♠⌠≤ΤΡ …_ŸΤΩ♥Ω– ΘΩ¬Ρ’ ð‡†ΩΤΤ⇓ςΚ… ≈(34) (3) . 

 Ƒكان : قال احلسن . با فأراد اهللا أن جيعل عقوبته يف الدنيا       ن أصاب ذ   سليمان أنّ: قال الكل
 كانت له امرأة من أكرم نسائه عليه وأحبهنّ : قال الكلƑ.  بعض نسائه يف اǂيضبقـد قـار  

ا جاءا خيتصمان جعل    فلّم. ة أبيها  بني أيب وبني رجل خصومة، فزينت حجّ       إنّ: إلـيه، فقالـت   
تاله اهللا مبا كان من أمر الشيطان الذي خلفه، وذهب ملك            فاب ،ة خلتنه حيـب أن تكـون احلجّ     

 .(4)سليمان

                                                 
 .138، 137كمال معزي، املرجع السابق، ص  (1)

الزخمشري جار : ، وهناك ردود أخرى، ينظر مثال23/185، .)دار إحياء التراث العريب، بريوت، لبنان(روح املعاين،  )2(
 26/166 وما بعدها، والفخر الّرازي، املرجع السابق، 3/366 )دار الفكر(اهللا أبو القاسم حممود بن عمر، الكّشاف 

 .بعدهاوما 
 .34/ص  (3)
 .4/18 هود، التفسري، (4)
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 أنّ: وهي باختصار   يسـتطرد يف ذكـر القّصة بالتفصيل وهي قريبة من رواية احلسن،            مثّ
 دخل اخلالء دفعه إىل امرأة من نسائه كان يثق هبا، فرتعه اسليمان كان له خاŹ ملكه، فكان إذ 

 الشيطان يف صورة سليمان، وطلب منها اخلاŹ فدفعته له، فقعد على  دفعه إليها، فتمثل هلاويوما 
ا بنفسه، فأصابه   ّرا، والّناس يظنون أّنه سليمان، وخرج سليمان ف       ىكرسـي سليمان يأمر وينه    

اجلـوع، فاسـتأجر نفسـه ينقل السمك من السفن إىل الّرب على مسكتني كل يوم، فوجد يف                  
 ه يف البحر، فلبس سليمان اخلاŹ وعاد إىل ملكه بعد ما          ، وكان الشيطان قد رما    هإحدامهـا خامت  

 .(1)هما فعله به الشيطان، فاستغفر سليمان رّبعرفه الّناس واستبشروا به، وأخربهم أّنه إّن
ـ  كيف : فهل سليمان قال آلصف الشيطان الذي خ      أنّ: مختلفة وهي   فا روايـة جماهد     أّم

أعطاه خامته نبذه يف البحر، فساح سليمان       ا  فلّم. أرين خامتك أخربك  : تفتـنون الـّناس؟ قال    
 .(2)وذهب ملكه، وقعد الشيطان على كرسيه، ومنع أن يقرب نساء سليمان

يقول األلوسي يف هذه الروايات بأّنها من أوضاع اليهود وزنادقة السوفسطائية، وال ينبغي             
تبس أمره عند   ل الشيطان بصورة نƑ حّتى يل     ة ما فيها، وكيف جيوز متثّ     لعـاقل أن يعـتقد صحّ     

 نسأل اهللا   ق بإرسال نƑّ  ر هو الّنƑ، ولو أمكن وجود هذا مل يوثّ         ذلك املتصوّ  الّناس، ويعتقدوا أنّ  
 .(3)ننا وعقولنايسالمة د

ة أخرى خيدȇ يف عصمة األنبياء من خالل ما نقله من روايات  مـرّ  اوهبـذا جنـد هـود     
 . مينع من إيراد نقد حول هذه املناكري هذا ملإسرائيلية، وإن كان رمى العهدة لغريه، إالّ أنّ

 
 )(د ǠȵņȶƮ ǠȺɆ يǕņȵ ǠņǤȺǣ ȨȲȞǪو. 4

ة زواج الّنƑ      ة الغرانيق وقصّ  قّص: تني مشهورتني كثر الكالم فيهما ومها     نستحضـر قصّ  
)(   ّدة زينب بنت جحش، ونتبّين موقف هود من هاتني احلادثتني وفقا ملا ورد يف               مـن السي

 .تفسريه
 
 

                                                 
 . ومابعدها4/18 ،هود، التفسري (1)
 .4/20 نفس املرجع، (2)
 .23/199املرجع السابق،  (3)
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Ǖ .ņȎȩȱǟ ǦȨɆȹǟرȢ : 

 …Ω∨Ω †ΤΩΤ⇒<∏φΤΤ♠⁄ςΚ… ⇑Ψ∨ ð∠Ψ∏‰ΤΩΤ∈ ⇑Ψ∨ ξΣ♠ΩΘ⁄ ‚ΩΩ ϑ∴Ψ‰ΩΤ⇓ :‚ΠςΜΞ… …ς′ΞΜ… υϖΠς⇒Ω∧ΩΤ ς⊆<√ςΚ†: …: عند قوله تعاىل    

Σ⇑ΤðΗΤ≠∼ϑðΤ↑√≅… ⌡Ψ⊇ −ΨΨΘΩ∼Ψ⇒∨ΡΚ… ΣœΩ♥⇒Ω∼ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… †Ω∨ Ψ⊆<∏ΣΤÿ Σ⇑ΤðΗΤ≠∼ϑðΤ↑√≅… ϑðψΡΤ’ Σ¬Ψ∇™ΣΤÿ ϑðΣ/≅… −%ΨΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω 

}ψ∼Ψ∏Ω∅ χψ∼Ψ∇Ωš (52)  ðΩ⊕π•Ω∼ΤΨΠ√ †Ω∨ Ψ⊆<∏ΣΤÿ Σ⇑ΤðΗΤ≠∼ϑðΤ↑√≅… _◊Ω⇒ΤΤΨΤ⊇ φ⇔ΤÿΨϒΠς∏ΠΨ√ ℑ ¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈ χ≥Ω≤ΘΩ∨ 

Ψ◊Ω∼Ψ♠†Ω⊆<√≅…Ω %⌠¬ΣΣŠΣΤ∏Σ∈ ΥφΜΞ… Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… Ψ⊃ς√ Ψ>⊄†Ω⊆Ψ→ ξŸ∼Ψ⊕ΩΤŠ ≈(53) (1). 

 . رواياتيروي هود يف سبب نزول هاتني اآليتني ثالث
ي  يف املسجد احلرام يصلّ     )(كان الّنƑ   : عن أيب العالية الرياحي، قال    : الرواية األوىل   
 Σ¬ΣΤΤÿƒ∫Ω≤ΩΤ⊇ςΚ… ðŒΗΤΠς∏√≅… υΠς∞Σ⊕<√≅…Ω (19) Ω〈λΩΤ⇒Ω∨Ω …: ا أتى على هذه اآلية      جم، فلمّ وهو يقرأ سورة النّ   

Ω◊ΩΤ‘Ψ√†Πς‘√≅… υϖΩ≤πΤΚΡ‚≅… ≈(20)    شفاعتهن   من الغرانيق العلى، وإنّ    نإّنه: لى لسانه   ألقى الشيطان ع 
ة فأعجـب ذلك املشركني، وقرأ السورة حّتى ختمها فسجد وسجد معه أهل مكّ            . لـترجي 
⁄Ω∨Ω †ΤΩΤ⇒<∏φΤΤ♠⁄ςΚ… ⇑Ψ∨ ð∠Ψ∏‰ΤΩΤ∈   ⇑Ψ∨ ξΣ♠ΩΘ†: …  :اهللا     فأنزل   واإلنس،   واملشركون، واجلنّ  املؤمنون

 .(2)]53 ،52 /احلج [اآلية (53)≈  . ..

 .(3)عن الكلƑ وهي قريبة من األوىل: الرواية الثانية

 ) (رسول اهللا    بينما  :  قال بعضهم :  هود  اإلسناد، يقول  مبهمة  :  الـرواية الثالثة  
 فها املشركون عليه،  م هبا، فتلقّ  س فألقى الشيطان على لسانه كلمة، فتكلّ      عي، إذ ن  عند املقام يصلّ  

… Σ¬ΣΤΤÿƒ∫Ω≤ΩΤ⊇ςΚ… ðŒΗΤΠς∏√≅… υΠς∞Σ⊕<√≅…Ω (19)  Ω〈λΩΤ⇒Ω∨Ω Ω◊ΩΤ‘Ψ√†Πς‘√≅… υϖΩ≤πΤΚΡ‚≅… ≈(20)     وإّنهـا مـع الغرانيق  

 .(4)اآلية .…Ω∨Ω †ΤΩΤ⇒<∏φΤΤ♠⁄ςΚ… ⇑Ψ∨ ð∠Ψ∏‰ΤΩΤ∈ ⇑Ψ∨ ξΣ♠ΩΘ⁄ … .  ≈(53)†: …: العلى، فأنزل اهللا 

                                                 
 .53 ،52/ احلّج (1)
/1التفسري،  : ، وقد ذكر ابن سالّم هذه الروايات، والرواية األخرية عن سعيد عن قتادة، ينظر             4/239 هـود، التفسري،   (2)

384. 
 .240، 4/239، هود، التفسري (3)
 .4/240، نفس املرجع (4)
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    Ƒمل يسلم الّن)(       ّث جند بعض   اسني، حي  يف التفسري من كيد الكائدين ودسائس الدس
اة هلا، مع أّنها من الروايات املوضوعة،       تها لكثرة الروّ  املفّسرين تناقلوا هذه القّصة وتومهوا صحّ     

، وابن  (2) حيان ، وأيب (1)خلق كثري على هذه القّصة كابن العريب      رّد  ي ال أصـل هلا، ولقد       الـتّ 
 . وغريهم(3)كثري

 
ǡ .ņȎȩ ƑņȺȱǟ ǯǟوȁ Ǧ)(ȈǶǱ ǨȺǣ ǢȺيȂǣ  

 …ΜΞ…Ω ΣΣ⊆ΩΤ ϖΨϒΠς∏Ψ√ Ω¬ΩΤπ⊕⇓ςΚ… ϑðΣ/≅… Ψ∼Τς∏Ω∅ ðŒ∧ΩΤπ⊕⇓ςΚ…Ω Ψ∼ς∏Ω∅ π∠Ψ♥∨ςΚ′> … :ول اهللا تعاىل   ق ريعند تفس 

ð∠∼ς∏Ω∅ ð∠Ω–Ωƒ Ξ⊂ΠςΤ≅…Ω ϑðΩ/≅… Ψ⊃µ〉Ω ℑ ð∠Ψ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ †Ω∨ ϑðΣ/≅… ΨÿΨŸ‰ΤΣ∨ Ω↑µðΩ ð♣†ΠςΤ⇒√≅… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω ΣΘ⊂ΩšΚς… ⇐Κς… 

Σ∃ΗΗΩ↑µð †ΘΩ∧ς∏ΩΤ⊇ υΩ∝ΩΤ∈ βŸΤÿΩƒ †Ω⇒ΨΘ∨ …_≤ð≡Ω †Ως∇ΗΤΩΤ⇒–ΘΩΩƒ πΤς∇Ψ√ ‚Ω Ω⇐Ρ∇ΩΤÿ ς∏Ω∅ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… χ“Ω≤Ωš ⌡Ψ⊇ 

Ξ“.ΩƒςΚ… ⌠¬ΞΜΞ:†ΤΩ∼Ψ∅ ςΚ… …ς′ΞΜ… Ν…⌠ΤΩ∝ΩΤ∈ ΘΩ⇑Σ⇒Ψ∨ &…_≤ðΤ≡Ω Ω⇐†Ω{Ω Σ≤∨Κς… ϑðΨ/≅… ‚Σ⊕πΤ⊃Ω∨ ≈(37) .(4)  

 Ω↑µðΩ ……  :يث يقول يف تفسري قوله تعاىل        ح ، هـود يف تفسـري اآلية      سمل حيـتر  

ð♣†ΠςΤ⇒√≅… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω ΣΘ⊂ΩšΚς… ⇐Κς… Σ∃ΗΗΩ↑µð ... ≈(37):     وكان رسول اهللا )(   ّقها زيد من غري     يعجبه أن يطل

 قال  : يقول فيها   يروي رواية عن الكلƑ     مثّ ،)(أن يأمـره بطالقهـا، فيتزوجها رسول اهللا         
Ƒرسول اهللا   إنّ :الكل   )(          أتى زيدا فأبصرها قائمة فأعجبته، فقال رسول اهللا )( : سبحان

ـ   يارسول اهللا ائذن يل يف     :  قد هواها، فقال   )( رسول اهللا     فرأى زيد أنّ   ،ب القلوب اهللا مقلّ
ق اهللا وامسك عليك اّت: )(طالقها، فإن فيها كربا، وإّنها لتؤذيين بلساهنا، فقال له رسول اهللا  

  هتا أنزل اهللا نكاحها رسول اهللا     قها، فلما انقضت عدّ    طلّ د ما شاء اهللا، مثّ    زوجك، فأمسكها زي  
)(من السماء فقال  :… <′ΜΞ…Ω ΣΣ⊆ΩΤ ϖΨϒΠς∏Ψ√ Ω¬ΩΤπ⊕⇓ςΚ… ϑðΣ/≅… Ψ∼Τς∏Ω∅ ðŒ∧ΩΤπ⊕⇓ςΚ…Ω Ψ∼ς∏Ω∅ … ..      ≈(37) 

                                                 
 ،        )دار املعرفة، بريوت، لبنان(علي حمّمد البجاوي : ابـن العـريب أبـو بكـر حمّمد بن عبد اهللا، أحكام القرآن، حتقيق             (1)

 . ومابعدها3/1300
دار الكتب العلمية، بريوت،    (د املوجود وغريه    ، تفسري البحر اǂيȔ، حتقيق عادل أمحد عب       أبـو حّيان حمّمد بن يوسف      (2)

 . ومابعدها6/351 ،)م1993هـ، 1413، 1: ط.لبنان
 . وما بعدها4/655املرجع السابق،  (3)
 .37/األحزاب  (4)
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 زيدا  )(الّنƑ   هود يف سرد القّصة عن الكلƑ، كيف استدعى          ، ويستمرّ (1)]37/ األحزاب[
 .ي ملا مسعت اخلرب خرت ساجدة هللا تعاىلوأخربه، وهذا األخري أخرب زينب، والّت

         Ƒإّنه تعارض صريح مع العصمة النبوية، فكيف للن)(  زوجة الغري، وأن    ى أن يهو 
          ّƑه من اإلسرائيليات    هذا كلّ  إنّ.  مرسل يظهر هذا اهلوى أمام الزوج، أي أخالقية هذه من ن

مستها اليهود للتشكيك يف عصمة األنبياء، وعدم صالحيتهم لالقتداء هبم، فهم يف درجة             ي ر الّت
 .احية األخالقية، ويف هذا مصادمة لنصوص الشرعة الّناس من الّنأدƅ من عاّم

ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Σ¬ΣΗΤΩΤ⇒∼ΤΩΤ…ƒ∫ ð …:قال تعاىل       Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅… ðψ<∇Σ™<√≅…Ω &Ω〈ΘΩΣΤ‰ΣΘΤ⇒√≅…Ω ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ⌠≤ΤΣ⊃<∇ΩΤÿ 

†ΩΨŠ Ψ∫:‚ΩΣ;ΗΤΤΩ∑ ŸΩ⊆ΩΤ⊇ †ΩΤ⇒<∏ΤΠς{Ω †ΩΨŠ †_Τ∨⌠ΤΩΤ∈ Ν…Σ♥∼ΤςΠ√ †ΩΨŠ φ⇔ΤÿΞ≤Ψ⊃ΗΤΤς∇ΨŠ  (89)  ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… 

ΩŸΩ∑ ∃ϑðΣ/≅… ¬ΣΗΤΩŸΤΣΨ‰ΩΤ⊇  %ΨŸΩΤ<∈≅… ΣΤ∈ ϑð:‚ ⌠¬Ρ∇Ρ∏ΛΩΤΤΤ♠ςΚ…  Ψ∼Τς∏Ω∅ ∃…[≤Τ–ςΚ… ⌠⇐ΜΞ… ΩΣ∑ ‚ΠςΜΞ… υΩ≤Τ{Ψ′ 

φκΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<∏Ψ√ ≈(90) (2)       ّالشيطان له سلطان عليهم     ، وكذلك عدم الوثوق هبم فيما يبلغونه ألن 

 …≅√↑ð‚ς√Ω Σπ∝ΩΤ⊇ ϑðΨ/≅… ¬Ρ∇∼ς∏Ω∅ ΙΣΣΤΩ∧šΩ⁄Ω 〉ψΣΤ⊕ΩΤ‰ΠςΤ≅ð‚ Ω⇑ΤðΗΤ≠Τ∼Πς …… :وهذا خمالف لقوله تعاىل     

‚ΠςΜΞ… „∼Ψ∏ΩΤ∈ ≈(83) (3)نبياء أوىل بغريهم من هذا الفضل، واأل. 

 
ي  والذّ :، فقال دة زينب  بالسيّ )(ل يف شأن زواجه     يلقد رّد ابن حجر على ما ق       

اه أّنها   هو إخبار اهللا إيّ    )(ي كان خيفيه الّنƑ      الذّ واحلاصل أنّ ،  ه منها هو املعتمد   تأورد
وج امرأة ابنه، وأراد     الّناس تز   قول ي كان حيمله على إخفاء ذلك خشية      ستصري زوجته، والذّ  

ج ي بأمر ال أبلغ يف اإلبطال منه وهو تزوّ        ّنبتاهللا إبطال ما كان أهل اجلاهلية عليه من أحكام ال         

                                                 
، كما أورد   722،  2/721التفسري،  : ، وقد ذكر ابن سالّم هذه الرواية ونقلها هود عنه، ينظر          3/370 هـود، التفسري،   (1)

1418،  1:ط. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان    (حماسن التأويل   : ينظر. ل الّدين القامسي جمموعة من الردود     حمّمد مجا 

 . وما بعدها8/81، )م1997هـ، 
 .90، 89/ األنعام  (2)
 83/ساءالّن (3)
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ما وقع اخلبȔ    وإنّ ،ووقوع ذلك من إمام املسلمني ليكون أدعى لقبوهلم       ،  ي يدعى ابنا  امرأة الذّ 
 .(1)ق اخلشية واهللا أعلميف تأويل متعلّ

ى بإيراد اإلسرائيليات يف القصص القرآين فحسب، بل جندها متناثرة يف شتّ          مل يكتف هود    
ي تنايف العلم، وال    ، وعن بعض احلقائق التّ    (3)، وعن الروح  (2)األخبار كاحلديث عن املالئكة   

: ي يقول عنها ابن كثري     والتّ (4)ة كوكب الزهرة  قها العقل البشري كاحلديث عن قصّ      يصّد
صل إىل أخبار بين إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متّ          وحاصلها راجع يف تفصيلها     

 اهلوى، وظاهر سياق القرآن إمجال      ني ال ينطق ع   ادق املصدوق املعصوم الذّ   اإلسناد إىل الصّ  
القّصة من غري بسȔ، وال إطباب، فنحن نؤمن مبا ورد يف القرآن على ما أراده اهللا تعاىل، واهللا                  

 .اإلسرائيليات وغريها من (6)خبار عن الرعدك اإل، وكذل(5)أعلم حبقيقة احلال
االستعراض نستطيع أن جنمل ما الحظناه على املفّسر هود يف النقاط            هذا  من خالل      

 :التالية
 .مل يعرض هود عن ذكر اإلسرائيليات بل جندها تغلب على تفسريه .1
الط الصحيح  ى إىل اخت  ا أدّ يف نقله للروايات حيذف األسانيد أو خيتصرها أحيانا ممّ          .2

 .بالعليل
تها، ي رواها هود منقولة عن الصحابة، وهذا ليس دليل على صحّ          أكثر اإلسرائيليات التّ   .3

 .ي روج النتشار مثل هذه األخبارفاختصار اإلسناد هو الذّ
نأخذ على هود أّنه أطال يف بعض املواضع وأكثر من ذكر الروايات اإلسرائيلية، حّتى                .4

فق مع منهجه يف التأليف وطريقته      ة الواحدة، وهذا ال يتّ    للقّصأّنه ليذكر أكثر من رواية      
 .يف االختصار

                                                 
 .8/384، ابن حجر، فتح البارئ (1)
 .409، 3/408 هود، التفسري، (2)
 . 2/335 نفس املرجع، (3)
 .1/131 ، املرجعنفس (4)
 .1/248 ابن كثري، املرجع السابق، (5)
 .299، 2/298، هود، التفسري (6)
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ي ختدȇ يف عصمة األنبياء ووجوب ترتيههم       نأخذ عليه أّنه أورد بعض اإلسرائيليات التّ       .5
 . عليهاف نفسه الرّد ومل يكلّ،عن الكبائر

ة واحلجج مثل   لّاألدبا ب دا معقّ  عليها مفنّ  نادرا ما ينفي هود بعض الروايات وينكرها ويردّ        .6
وهذا ليس  :يقول هود ، حيث   (1) يف حديث الشفاعة   ) (ما ورد يف كذبات إبراهيم    

من قول املسلمني، وهذه رواية ليست باŎتمع عليها، والكذب منفي عن خليل               
ا يعملون من املعاصي، وقد أمرهم بغري ذلك،        فمّم)) ي سقيم أّن((ا قوله   وأّم. الرمحان

ا قوله المرأته    وأمّ ،أسقمين هذا الكالم إذا فعل خالف ما أمره به        : مثلما يقوله القائل  
ين، وهي أيضا أخته ألّنها ابنة آدم،       إن سألوك فقويل إّنه أخي، فهي أخته يف الدّ        : سارة

. فتوبيخ، وال يقع الكذب يف التوبيخ     )) بل فعله كبريهم هذا   : ((ا قوله  وأمّ ،وهو ابن آدم  
 Ƒفهذا أوىل التأويل بالّن)((2) مما أورده الرواة أّنه كذب ثالث كذبات. 

 فهذا رّد يليق مبقام األنبياء وعصمتهم، فكان أجدر على هود أن يرّد هبذه الطريقة على كلّ               
ة يوسف وداوود وفتنة سليمان وزواج الّنƑ         ما ورد من إسرائيليات يف قصص األنبياء من قصّ        

)(من السيدة زينب بنت جحش . 

                                                 
 .638، 5/637 السيوطي يف الدّر املنثور، ، واحلديث رواه3/77هود، التفسري، : ينظر (1)
 .3/77 هود، التفسري، (2)



 .م الهّواري في التفسير بالمأƥور وما يتعلّق به     منهƨ هود بن محكّ   : الفصل الثالث
 

 153

ǬȱǠǮȱǟ ǬǶǤƫǟ:ȆȦت Ž ɃدǝǠقȞȱǟ ǰȾȺƫǟ ƘɃǿǟņɀƬǟ ǻɀȽ  
 
ي يبين على أساسها أفكاره     ر، والتّ ي ينطلق منها كل مفسّ     العقـيدة هـي القاعدة التّ      إنّ

  .ة ملن يبحث يف هذا العلموهذا ما يظهر بوضوح يف التفاسري، خاّص. هءوآرا
كالمي اإلباضي؟ وما    بدأ التراث ال    مىتّ :وقـبل اخلوض يف منهج هود العقائدي، لنا أن نتساءل         

  تفسري هود؟علىتأثريه 
 رضي اهللا   –ي عاشته الدولة اإلسالمية بعد مقتل عثمان        ج الذّ ى الوضع املتموّ  لقـد أدّ   

قابل ظهرت  عت باإلسالم دون أن تعتقده، ويف امل       إىل ظهور بعض الوجوه، يبدو أّنها تقنّ       -عنه
ي، فكان هلذه الوجوه وما     التصّد وإن مل تسلك مسلكا واحدا يف هذا         ،ت هلؤالء وجـوه تصدّ  

مقتل [ال يف نشأة علم الكالم وتطوره، ومع هذه املأساة التارخيية   تبنـته مـن أفكار الدور الفعّ      
ـ   كذلك التراث الكالمي اإلباضي، وكان جلابر بن زيد، وعبد اهللا بن إباض وأيب          ، نشأ ]مانثع

اه اإلباضيون  نهج العقائدي الذي تبنّ   ة اإلباضيني دور يف ترسيخ امل     عبيدة مسلم بن أيب كرمية أئمّ     
 .(1)فيما بعد يف بعض املسائل اخلالفية يف جمال العقيدة

ـ  ر علم الكالم، وظهرت فرق     ا كان هود ينتمي إىل القرن الثالث اهلجري أين تطوّ         وملّ
قة ببعض املسائل العقدية؟    ، فما منهجه يا ترى يف تفسري اآليات القرآنية املتعلّ         (2)كالمية أخرى 

 ما موقفه منها؟و
 : التالية املطالب إىل املبحثهذا ما سأحاول دراسته من خالل تقسيمي هذا 

 .ة الربوبية واأللوهيةعرضه ألدلّ:  األولاملطلب 
 .موقفه من األمساء والصفات:  الثايناملطلب 
 .ى اإلسالم واإلميان واملرتلة بني املرتلتنيآراؤه يف مسّم:  الثالثاملطلب 
 . الشفاعة وقضية اخللودمنموقفه : ابعالراملطلب  
 .رأيه يف استحالة رؤية اهللا تعاىل:  اخلامساملطلب 

                                                 
 . وما بعدها161ص ملرجع السابق، ، اامي والّن، وما بعدها1/99 املرجع السابق، فرحات اجلعبريي، : ينظر (1)
دار املعرفة،  (حمّمد حمي الدين عبد احلميد      : ق  يقحتالفرق بني الفرق،      حمّمد،  بن البغدادي عبد القاهر بن طاهر    : يـنظر  (2)

 .1/115 ،املرجع السابق،  وما بعدها، وفرحات اجلعبريي14 ص ،)ط:د. بريوت، لبنان
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هـذه بعض املسائل اخلالفية ارتأيت أن أجعلها بني يدي القارئ ملا فيها من آثار واضحة على                 
 .املذهب اإلباضي يف جمال العقيدة، وسيأيت تفصيلها

 
ǢȲȖƫǟȯوɉǟ  :ǎȱǻɉ ȼȑرȝɉǟو ǦɆǣɀǣرȱǟ ǦȻƘȆȦت Ž ǦɆȽɀȱ 

دة بالنسبة إليه هي اإلطار الفكري      ير منهجه يف التفسري، والعق     مفسّ  لكـلّ   أنّ تذكـر   
ي من خالله يرسم منحاه أثناء العملية التفسريية، فيلجأ إىل تفسري اآليات أو تأويلها وفق ما                الذّ

ف يف ذلك، بل    كلّا عرض يف تفسريه براهني اإلميان، ودالئل التوحيد مل يت          وهـود ملّ   ،يعـتقده 
ر ما يراه جديرا بالتفسري،     رها إطالقا أو يفسّ   عرضها يف سهولة ويسر ووضوح، وأحيانا ال يفسّ       

 :وإليك ƴاذج عن ذلك
 

ņوɉǟ ǯǽɀȶȺȱǟȯ :ȋɎǹɋǟ ǥǿɀȅ 

 ϑðΣ/≅… ΣŸΩ∧ΥφΤΤ±√≅… ≈(2) …،  الواحد: أي ΣΤ∈ ΩΣ∑ ϑðΣ/≅… δŸφΤΤΤšςΚ… ≈(1) …: يقـول يف تفسري قوله تعاىل     

: وتفسري الكلƑ . ى يف الشرف والسؤدد   هالذي قد انت  : مدوتفسري بعضهم الصّ  . الـباقي : أي  
 ¬ς√ ŸΨ∏φΤΤΤΤÿ ⌠¬ς√Ω Ÿς√ΣΤÿ (3)  ⌠¬ς√Ω ⇑Ρ∇ΩΤÿ ΙΣΠςΤ√ …[Σ⊃Σ{ =ΣŸφΤΤΤšςΚ… ≈(4) …،  ي ال يأكل وال يشرب    الذّ

 .(1) يورد سبب نزول السورةومل يكن أحد كفؤا له، مثّ: أي 
ء تفسريه هلذه السورة اكتفى بشرح املفردات وعرض أقوال املفّسرين دون أدƅ             أثنا ا هود إنّ

 وهذا ما   ،تعقيب، وكأّنه جعل القرآن الكرمي أقرب طرق االستدالل وأفضلها على االستدالل            
ازي وابن جزي وغريهم ممن اخترب الطرق الكالمية،        ذهـب إليه بعض املفّسرين مثل الفخر الرّ       

 .(2) رجع عنهامثّواملناهج الفلسفية، 
 
 
 
 

                                                 
 .4/543، هود، التفسري (1)
، 1/520 ،)م1987هـ،  1407،  1: ط .دار القلم، دمشق، سوريا   (بن جزي ومنهجه يف التفسري      اد الزبريي،   علي حممّ  (2)

 )1 (اهلامش: ينظر
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 ƆǠǮȱǟ ǯǽɀȶȺȱǟ: 

: يقول. ð„ΤΩΤ⊇ Ν…Ρ∏ΤΩ⊕<µð– ΨΠς∏Ψ√ …_ …ΩŸ⇓Κς… ⌠¬Σ⇓Κς…Ω φΣ∧ς∏⊕ΩΤ ≈(22) (1) .. …: قوله تعاىل يف تفسري  

، Σ⇓Κς…Ω φΣ∧ς∏⊕ΩΤ ≈(22)¬⌠ ... … .يعين أعداال، تعدلوهنم باهللا وتعبدوهنم، وهو اهللا ال شريك له         
 إىل مواضع أخرى من      حييل النصّ  ّنه رازقكم، مثّ  أق السماوات واألرض و   ّنه خلقكم وخل  أ

 . بالقرآن، وهو ما يعرف بتفسري القرآن(2)القرآن
ل يف تناوله للنصوص العقدية طريقة االستدالل بالقرآن كما           يفضّ ا هود وهبذا نرى أنّ  

ل وفقا  لتفكري والتأمّ ف يف تفسريها، بل يوحي باملعىن، ويترك اŎال فسيحا ل          ذكرنا، وال يتكلّ  
إالّ أّنه يعدل أحيانا عن ذلك كما       . ر، وهذا ما يغلب على تفسريه     لطريقة القرآن يف التأثري والتأثّ    

 .هو يف النموذج املوايل
 

ǬȱǠǮȱǟ ǯǽɀȶȺȱǟ: 

 ψΡ∇ΣΤΗΤςΤ√ΞΜ…Ω βΗΤς√ΞΜ… χ∃ŸΨš.Ω :ϑð‚ …: من النصوص القرآنية اليت فسرها هود عقديا قوله تعاىل        

ΩΗΤς√ΞΜ… ‚ΠςΜΞ… ΩΣ∑ 〉⇔ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… 〉ψ∼ΨšΘΩ≤√≅… ≈(163) (3)       وكذلك يف   (4)، يقول ال إله غريه وال معبود سواه ،

ال معبود    : أي: ، يقول ΩΣ∑ ϑðΣ/≅… ΨϒΠς√≅… :‚Ω ΩΗΤς√ΞΜ… ‚ΠςΜΞ… ∃ΩΣ∑ ... ≈(22) (5) …: تفسريه لقوله تعاىل  
 .(6)سواه

 قد استغرقت حجما ال بأس به من القرآن الكرمي،          وقضايا اإلميان جندها    أمور العقيدة  إنّ
ي تناولت مسائل العقيدة    ي، والتّ ي نزلت يف العهد املكّ    ة يف تلك اآليات والسور التّ      وخاّص

                                                 
 .22/البقرة  (1)
 .1/89 هود، التفسري، (2)

 .163/البقرة  (3)
 .1/162هود، التفسري  (4)
 .22/احلشر  (5)
زهري الشاويش،  : احلنفي يف كتابه شرح العقيدة الطحاوية، توضيح        ابن أيب العز    : ده وهذا ما أكّ   ،4/333هود، التفسري    (6)

، وقد مال إىل هذا التوجيه اإلعرايب األلوسي يف         111 ص   ،)هـ1399،  5: ط .املكتـب اإلسـالمي، بريوت، لبنان     (
 .2/30 ، املرجع السابق،روح املعاين
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 والرّد على أصحاب    ،الكربى من وجود اهللا تعاىل واالستدالل على تفّرده باأللوهية والربوبية          
 مل يتوسع   ا هود  وغريها من األمور العقدية، إالّ أنّ      )(د  ة حممّ ّونب وإثبات   ،املعتقدات الفاسدة 

فيها، بل كان يف أغلب األحيان حييل تفسريها إىل مواضع قرآنية أخرى أو يقف يف تفسريها                 
 .فظي أو يسكت عنهاعلى البعد اللّ

 
ǢȲȖƫǟ ƆǠǮȱǟ  :ǧǠȦȎȱǟو ǒǠƧɉǟ ȸȵ ȼȦȩɀȵ 
ىل،وصفات كثرية له ترتهه عن  لقـد وقف القرآن الكرمي على ذكر أمساء عديدة هللا تعا  

 ð♦∼Τς√ −ΨΨπ∏‘Ψ∧ς χ∃∫πΤΩ→ ΩΣ∑Ω ...… :يقول تعاىل . العيوب والنقائص،  وتنفي عنه الشبيه من خلقه       

Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… Σ⁄κΨ±Ω‰Τ<√≅… ≈(11) (1) ـ ، و ر وتتباين وفق    املواقف واالجتاهات تتغيّ   ا ذكـرنا آنفـا أنّ     ملّ
ثبات معتقده من خالل تفسريه للقرآن الكرمي أو تأويله         ر يسلك طرقا إل    مفسّ  كلّ االعتقاد، وأنّ 

، ومل  د موقف هود اهلّواري من أمساء اهللا وصفاته، هل وقف عند النصّ           لـه، لذلك سوف حندّ    
ـ   ومحله على وجه يرتضيه ويوافق       فـيه مع التسليم املطلق به، أم اجتهد يف تأويل النصّ           ضخي

 :مذهبه؟ سنتبّين ذلك من خالل ما سيأيت
 
ǟرȦȱțȯوɉǟ  :ǠȾȺȵ ǻɀȽ Ȥȩɀȵو ƖȆƩǟ ǃǟ ǒǠƧǕ 

 ما ورد نصّ  ى هبا تعاىل نفسه يف القرآن الكرمي، فكلّ        هللا تعاىل أمساء مسّ     أنّ د هود يؤكّ 
، ΨΠς∏Ψ√Ω Σ∫:†Ω∧♠ΚΚς‚≅… υΩ⇒π♥Σ™<√≅… ΣΣ∅ ≅†ΩΤ⊇ ∃†ΩΨŠ… ≈(180) (2) …: لالستدالل على ذلك مثل قوله تعاىل     

: ،إالّ وذكر هود حديثا مرويا عن أيب هريرة قال        Σς√ Σ∫:†Ω∧♠ΚΚς‚≅… &υΩ⇒π♥Σ™<√≅…. ≈(24) (3)……: وقوله  

،   (4)ةهللا تسعة وتسعون امسا، مائة غري واحد من أحصاها دخل اجلنّ          ( (قال رسول اهللا  
 .وإليك اآلن بعض النماذج عن موقفه من أمساء اهللا تعاىل

                                                 
 .11/الشورى  (1)
 .180/األعراف  (2)
 .24/ احلشر (3)
ابن حجر العسقالين، فتح البارئ، يف      : ينظر، واحلديث أخرجه البخاري يف الصحيح،       4/334،  2/60 ،هـود، التفسري   (4)

 .4/382، 7392كتاب التوحيد، باب إن هللا مائة اسم إالّ واحدة رقم 
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ȯوɉǟ ǯǽɀȶȺȱǟ :ǦȲȶȆǤȱǟ Ž 
: ملة عن لفظ اجلاللة و أمسائه اهللا الرمحان الرحيم بإيراد قول احلسن           اكتفى هود يف البس   

ما ورد ذكر اهللا    ، وكلّ (1)اهللا والـرمحان امسـان ممنوعان مل يستطع أحد من اخللق أن ينتحلهما            
 .(2)والرمحان إالّ وذكر قول احلسن

ƆǠǮȱǟ ǯǽɀȶȺȱǟ :رȊƩǟ ǥǿɀȅ ȸȵ ǥƘǹɉǟ ǧǠيɇǟ Ž 
 .(3)احلسىن، وقد أورد هود تفسريا هلذه األمساءورد عدد من أمساء اهللا  

ΩΣ∑ ϑðΣ/≅… ΨϒΠς√≅… :‚Ω ΩΗΤς√ΞΜ… ‚ΠςΜΞ… ∃ΩΣ∑ 〉ψΨ∏ΗΤΩ∅ γ …: ففي قوله تعاىل   ̂∼ΩΤ⊕<√≅… Ψ〈ΩŸΗΤΩΠς↑√≅…Ω…  ≈(22)  ،يقول :
 .واالغيب ما أخفى العباد، والشهادة ما أعلن

، ΩΣ∑ ϑðΣ/≅… ΨϒΠς√≅… :‚Ω ΩΗΤς√ΞΜ… ‚ΠςΜΞ… ΩΣ∑ 〉∠Ψ∏Ω∧<√≅… 〉♣ΠΡŸΣ⊆<√≅……  ≈(23) … :ويف قوله تعاىل    

 .الطاهر: القدوس:  يورد تفسريا للكلƑ الربكة من قبله، مثّنّإ: أي املبارك، أي: يقول
)) łمǈالŁي سلمت اخلالئق من ظلمهالذّ: أي)) الس . 
 قرآين  فسري إىل نصّ   حييل الت   مثّ ،املؤمن بنفسه قبل إميان خلقه    : يورد تفسريا للحسن  )): املؤمن((

 . آخر، وهذا ما يغلب على تفسريه
 يورد بعض آراء املفّسرين،     أي األمني على ما حدث أّنه كائن وأّنه يكون مثّ          )): املهيمن((
 . وهو حنوه:ب على ذلك بقولهويعقّ

 . من دونهته ذلّالعزيز بعّز: قال احلسن)) العزيز((
 .ي جتّبر على خلقهالذّ: أي)) اجلّبار((
 .ي تكّبر على خلقهالذّ: أي)) ملتكّبرا((
 .والبارئ هو اخلالق)) هو اهللا اخلالق البارئ((
 .ر يف األرحام ويف غريها ما يشاءي يصّوالذّ)) راملصّو((

                                                 
 .1/73 هود، التفسري، (1)
 .4/333، 1/238، نفس املرجع (2)
 .334، 4/333، نفس املرجع (3)
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وهكذا نالحظ سهولة األلفاȗ ووضوحها، وهي تنساب لتفسر آيات الرمحان دون               
صال املعىن للمؤمن جامعا يف ذلك بني        املفّسر ترك للقرآن الكرمي طريقته يف إي        تعقيد، وكأنّ 
 .العقل والقلب

 
țرȦȱǟƆǠǮȱǟ  :ǠȾȺȵ ǻɀȽ Ȥȩɀȵو ƂǠȞت ǃǟ ǧǠȦȍ 

لقد وصف تعاىل نفسه بصفات معينة يف القرآن الكرمي، وهذه الصفات هي صفات                
ه هبا تعاىل نفسه عن صفات املخلوقني املتسّمة بالنقصان والزوال، فكانت هذه               كمال نزّ 

،  (1)هادت فرقهم بني مثبتها، ونافي    مني، حيث تعدّ   مواضيع املتكلّ  عا من أهمّ  الصفات موضو 
 .نا هنا إالّ حتديد مذهب هود فيهاوحنن ال يهّم

ها صفات  أثبت هود بعض الصفات هللا تعاىل كالعلم والكالم واحلياة والقدرة وهي كلّ             
 .(2)هالوا ما سوامون إىل إثباهتا هللا تعاىل وتأّوذات، وقد ذهب املتكلّ

 
1. ȴȲȞȱǟ ǦȦȍ ǧǠǤǭǙ : 

: ، قال هود  Ω¬ς∏⊕Ω∼Ψ√Ω ϑðΣ/≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ⇒Ω∨…ƒ∫ ... ≈(140) (3) ... …: وذلك من خالل قوله تعاىل    
 .(4)فعالالليعلم اهللا من يطيعه ممن يعصيه، وهذا علم 

، Ω¬ς∏⊕Ω∼Ψ√Ω Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… (166) Ω¬ς∏⊕Ω∼Ψ√Ω Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… &Ν…Σ⊆ΩΤ⊇†ΩΤ⇓ .. ≈(167) (5)……: وكذلك يف قوله تعاىل   
 .(6)وهذا علم الفّعال

                                                 
 .وما بعدها 127احلنفي، املرجع السابق، ص ابن أيب العّز : ينظر (1)
هـ، 1417،  1: ط .دار اجليل، بريوت، لبنان   (أبو بكر أمحد بن احلسني بن عمرية، األمساء والصفات          : يـنظر مـثال    (2)

 ).م1997
 .140/آل عمران  (3)
 .1/317 هود، التفسري، (4)
 .167 ، 166 /آل عمران (5)
 .1/330 هود، التفسري (6)
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هذا على  : ، يقول ςΚς… Σ¬ς∏⊕Ωÿ ⌠⇑Ω∨ Ω⊂ς∏Ω ΩΣ∑Ω 〉∪∼Ψ≠Πς∏√≅… Σ⁄κΨ‰Ω<√≅… ≈(14) (1)‚ … :ويف قوـله تعاىل   
بلطفه خلق اخللق، وهو اخلبري     فكم وعالنيتكم،   هو خلقكم فكيف ال يعلم سرّ     : االستفهام، أي 

 .(2)مبأعماهل
 
2. ǧǠǤǭǙǥǠɆƩǟ ǦȦȍ : 

فمن شأنه أن مييت    : ، يقول ΘΩΡ ]ζ⌠ΤΩÿ ΩΣ∑ ℑ ξ⇐<Κ†Ω→ ≈(29) (3) ……: ومـن خالل قوله تعاىل    
  عانيا، وشأنه كثريما يولد، وجييب داعيا، ويعطي سائال، ويشفي مريضا ويفّك: أي: وحييي

 .، وهذا يقتضي احلياة والبقاء(4)ال حيصى ال إله إالّ هو
صف هبا تعاىل يف األزل وبعد األزل، ويف ما ال يزال،           اّت(( اليت   هذا وغريها من الصفات   

دي إىل اǂال حمال،    ها، ووصفه هبا حمال، واملؤّ    ثها بضدّ دوصف قبل ح  إذ لـو كانت حادثة التّ     
 .(5)))فحدوثها حمال، فوجب قدمها لعدم جواز ارتفاع النقيضني

ـ  ي نظر هود من املتشابه الذّ    ي ظاهرها التجسيم، فهي يف      ا عن النصوص القرآنية التّ    أّم
غة من اŎازات واالستعارات    ، وعلى ما يف اللّ    ح فيه جانب التأويل اعتمادا على سياق النصّ       يرّج
ي إىل التناقض، والقرآن     اآليات، ألّنه يؤدّ    هذه فـال سـبيل حينئذ إىل اعتماد الظاهر يف مثل         ((

 .(6)))اإلعجاز فيهر بعضه بعضا، وذلك برهان من براهني متناسق، متكامل، يفّس
 .وإليك بعض النماذج من تفسريه 

 

                                                 
 .14 /امللك (1)
 .4/389، هود، التفسري (2)
 .29/الرمحان  (3)
 .265 ، 4/264هود، التفسري،  (4)
 .1/238 فرحات اجلعبريي، املرجع السابق، (5)
 .1/277 نفس املرجع، (6)
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ȯوɉǟ ǯǽɀȶȺȱǟ : 

أي ملك العرȇ   : ، يقول   ϑðψΡ’ υΩΩπΤ♠≅… ς∏Ω∅ ∃Ξ↔⌠≤ΤΩ⊕<√≅… ... ≈(4) (1) …… :قوله تعاىل 
 .(2)ن، تعاىل اهللا علوا كبريا ما االستواء من طريق امللك، ال على التمكّوغريه، وإّن

هة من ة ما ذهب إليه املشبّ ية يف قضية االستواء، وعارضوا بشدّ     وهذا ما ذهب إليه اإلباض    
االستواء : غوي وهو االستقرار، ومل يتوقفوا عند قول مالك        فهم هذه اآلية حسب الظاهر اللّ     

 .(3)معلوم والكيف جمهول، والسؤال عنه بدعة
 

ƆǠǮȱǟ ǯǽɀȶȺȱǟ : 

أي مبلكه  : ، يقول ΩΗΤΤΩ∧ϑðΤ♥√≅…Ω =ΣŒΗΤΤΘΩΤÿΞπ≠Ω∨ −&ΨΨ⇒∼Ψ∧Ω∼ΨΤŠ ... ≈(67) (4).›〈 …… :قوـله تعاىل  
له  فإن زعم زاعم أن اهللا يقبض كما يقبض اخللق، أو         : هة بقوله  على املشبّ  ، مث يردّ  (5)وسـلطانه 

 .(6)ميني أو ƽال كما للخلق فقد كفر باهللا
رهم ويعتربهم أعداء اإلسالم، هة، فهو يكفّ يظهر من خالل ما سبق موقف هود من املشبّ        

ي جاءت يف هذا الشأن من تفسري ابن سالّم         ده حذفه للروايات التّ   د هذا املوقف ويعضّ   ؤكّا ي وّمم
به، مثل حديث ابن عمر يف تفسري قوله        األصل، حيث جنده حيذف كل ما ينكره وال يوافق مذه         

ي عن  ، حيث يقول حي   ]67/الزمر[ ΩΗΤΤΩ∧ϑðΤ♥√≅…Ω =ΣŒΗΤΤΘΩΤÿΞπ≠Ω∨ −&ΨΨ⇒∼Ψ∧Ω∼ΨΤŠ ... ≈(67).›〈 ……: تعـاىل 

) (مسعت رسول اهللا    : حّدثين عبد اهللا ابن عمر قال     : عـثمان الـربي، قال حّدثين نافع قال       
أنا : إنّ الـرمحن يطوي السماوات يوم القيامة بيمينه، واألرضني باألخرى مثّ يقول           : يقـول 

 . (7)امللك، أنا امللك، أنا امللك

                                                 
  .4/جدة  الّس(1)
 .3/343 هود، التفسري (2)
 . وما بعدها285فرحات اجلعبريي، املرجع السابق، ص : ينظر (3)
 .67/الزمر  (4)
 .47، 4/46هود التفسري،  (5)
 .47، 4/46 ،نفس املرجع (6)
: ، واحلديث رواه البخاري يف صحيحه، ينظر    2/249 املرجع السابق، م،  خمتصر تفسري حيي بن سالّ    :  أيب زمنني   ابن :ينظر (7)

 .13/404، 7412رقم )) ملا خلقت بيدي((ابن حجر، الفتح، كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعاىل 
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ǬȱǠǮȱǟ ǯǽɀȶȺȱǟ: 

: أي: يقول. ƒ∫:†Ω–Ω Ω∠ΘΣΤŠð⁄ 〉∠ς∏Ω∧<√≅…Ω †⊥ΘΤ⊃ð″ †⊥ΘΤ⊃ð″ ≈(22) (1) … :يف تفسـريه لقوله تعاىل     
ك وامللك، وهم مجاعة املالئكة، أي بأمره وباملالئكة صفا صفا، ال كما زعمت             جـاء أمر ربّ   

 حيذف هود    مثّ ،(2)ل اهللا ليس بزائل وال متنقّ     هم يذهب وجييء، ألنّ    ربّ هة أعـداء اهللا أنّ    املشـبّ 
 .(3)ارواية ليحي بن سالّم ينكره

ي ظاهرها التجسيم حيث يؤمن بظاهر ألفاظها،  هذا منهج هود يف تفسريه لآليات التّ  اإذ
ي إىل التشبيه أو     ما يؤدّ  غوية من غري تأويل للكيف مرتّها يف ذلك تعاىل عن كلّ          وبدالالهتـا اللّ  

 .(4)التجسيم حّتى وإن اقتضى األمر حذف روايات مرفوعة
 

                                                 
 .22 /الفجر (1)
 .4/503، هود، التفسري (2)
ت األرض  إذا كان يوم القيامة مدّ    : ((ثين رجل من أهل الكوفة، عن ليث، عن شهر بن حوشب، قال           حّد: يقـول حيي   (3)

 يرتل أهل السماء الدنيا      أخذوا مصافهم من األرض، مثّ      واإلنس مثّ   حيشر اهللا فيها اخلالئق من اجلنّ       األدمي العكاظي مثّ   مّد
 واإلنس، حّتى إذا كانوا على رؤوس اخلالئق أضاءت األرض لوجوههم،            يف األرض، ومبثلهم معهم من اجلنّ      مبـثل من  

 يرتل أهل    أخذوا مصافهم من األرض، مثّ     مثّ. قالوا ليس فينا وهو آت    ! أفيكم ربنا؟ : وخـّر أهل األرض ساجدين، قالوا     
ين نزلوا قبلهم ومثلهم معهم حّتى إذا كانوا مكان         ة الذّ  واإلنس واملالئك  السـماء الثانـية مبثل من يف األرض من اجلنّ         

 أخذوا  مثّ. قالوا ليس فينا وهو آت    ! أفيكم ربنا؟ : أصحاهبم أضاءت األرض لوجوههم وخّر أهل األرض ساجدين وقالوا        
–بار  حّتى يرتل اجل  ]  يقول افهم من األرض مثّ   وهكذا حّتى يرتل أهل السماء السابعة ويأخذوا مصّ       [مصافهم من األرض    

ملن (( حتمله املالئكة على كواهلها بأيد وقوة وحسن ومجال حّتى إذا جلس على كرسيه ونادى بصوته           -تـبارك وتعاىل  
، 515 ،   2/514أبو زمنني، املرجع السابق،     : ، ينظر ))هللا الواحد القهار  ((فال جييبه أحد فرّد على نفسه       )) امللـك اليوم  

 .62 ،6/61 ، املرجع السابق،ألولياء وطبقات األصفياءوقد ذكره أبو نعيم االصفهاين يف حلية ا
، النموذج  ]67/الزمر[  ΩΗΤΤΩ∧ϑðΤ♥√≅…Ω =ΣŒΗΤΤΘΩΤÿΞπ≠Ω∨ −&ΨΨ⇒∼Ψ∧Ω∼ΨΤŠ ≈(67).›〈 …: مـثل حديث ابن عمر السابق يف تفسري قوله تعاىل          (4)

 .السابق
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ǢȲȖƫǟǬȱǠǮȱǟ  :ņȶȆȵ Ž ȻǗǟǿǓ ƙǪȱƕƫǟ ƙǣ Ǧȱƕƫǟو ȷǠƹɋǟو ȳɎȅɋǟ ɂ 
țرȦȱǟȯوɉǟ  :ȳɎȅɋǟو ȷǠƹɋǟ ƙǣ 

ل إليه علماء العقيدة، وانتهوا     ى اإلسالم واإلميان ال خيرج عّما توصّ       احلديث يف مسمّ   إنّ 
تمعا ا العبارة املشهورة إذا اج    ميني اإلسالم واإلميان، ويف أمثاهل    فاهتم، وأطلقوا يف املسمّ   إليه يف مؤلّ  

 .(1) افترقا، وإذا افترقا اجتمعا
 يني؟فما موقف هود يا ترى من هذين املسّم

 ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇐κΨ∧Ψ∏π♥ΤΣ∧<√≅… γŒΗΤΩ∧Ψ∏Τ♥Σ∧<√≅…Ω Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω γŒΗΤΩΤ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω … :ر هود قوله تعاىل   يفّس

φκΨΨ⇒ΗΤΩ⊆<√≅…Ω γŒΗΤΤΩΨ⇒ΗΤΩ⊆<√≅…Ω .... ≈(35) (2) واإلسالم هو  :  يقول م الدين، مثّ  اإلسالم هو اس  : ، بقوله

أأخلصتم : أي: ، يقول ψΣΤ∧ς∏♠ςΚ…ƒ∫ ... ≈(20) (4)& ... …: ، ويف قوله تعاىل   (3)اإلميان باهللا وما أنزل   
 . ؟(5)أقررŹ وأقمتم الصالة، وآتيتم الزكاة: هللا، أي

 .(7)قررناأ: ، أيΝ…;Ρ√ΣΤ∈ †ΩΤ⇒∧ς∏♠ςΚ… .... ≈(14) (6) ... ! … :وكذا يف قوله تعاىل

ـ   ΘΩ∧ς√Ω ΞΣŸΩΤÿ 〉⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ≅… ℑ†…  ! … :فه من خالل تفسريه لقوله تعاىل     ا عـن اإلميـان، فيعرّ     أّم
∃¬Ρ∇ΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈ ... ≈(14) (8) به من األعمال التّ      : ، أي Źي ال يكون اإلميان إالّ هبا، أي      اإلميان مبا أقرر :

 .(9)ملوها اإلميان قول وعمل فال يكونون مؤمنني حّتى يستكإنّ

                                                 
دار الكتب العلمية، بريوت،    (اإلميان  : يمية، وابن ت  393 إىل   373ابـن أيب العّز احلنفي، املرجع السابق، ص         : يـنظر  (1)

 . وما بعدها7 ص ،)م1995هـ، 1416 .لبنان
 .35/األحزاب  (2)
 .3/368 هود، التفسري، (3)
 .20/آل عمران  (4)
 .1/273، هود، التفسري (5)
 .14/ احلجرات (6)
 .4/194هود، التفسري،  (7)
 .14/احلجرات  (8)
 .4/195هود، التفسري،  (9)
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، (2)وهو مّوف بالقول والعمل   : ، أي ΩΣ∑Ω χ⇑Ψ∨Σ∨…  ≈(19) (1) ... … :وتفسـريه لقوـله تعاىل    
    هم أهل الوفاء وأهل استكمال      :  هود وكـذا تفسـريه ملـن وصـفهم تعاىل باملؤمنني يقول          

 .(3)الفرائض

اإلميان ب: أي: ، يقولΩ∨ ƒ∫:†ΤΤΩ– Ψ◊Ω⇒Ω♥Ω™<√≅†ΨΤŠ ...≈(89) (4)⇑ … : لقوله تعاىل   كذلك  تفسريه مثّ
 من اهللا وعمل صاحلا،      ما جاء به حقّ    دا رسول اهللا، وأنّ    حممّ وهو شهادة ال إله إالّ اهللا، وأنّ      

 .(5)وعمل مجيع الفرائض
أن تشهد هللا   : وهذا ما ذكره اجلعبريي نقال عن الشماخي يف تعريفه لإلميان حيث يقول           

 من مجيع املأمورات، ووظائف الّدين      ا جاء به حقّ    م  بالرسالة، وبأنّ  )(د  بالوحدانية، وǂمّ 
 .(6)ف هبا عبادهي كلّالّت

ى  منهما مسمّ  ى اإلسالم واإلميان بل جعل كلّ      هودا مل يفرق بني مسمّ     ومنه نالحظ أنّ  
 .ن ملعىن واحدابالنسبة إليه إطالقمالآلخر، فه

لق من منطلق   م واإلميان ينط   من اإلسال  ز مذهب هود هو جعله مفهوم كلّ      ي مييّ والـذّ 
      : ده تفسريه لقوله تعاىل   ي بدوره هو تصديق لإلقرار، وهذا ما يؤكّ       واحـد وهـو العمل، والذّ     

… !  …⇐ΜΞ…Ω Ν…Σ⊕∼Ψ≠ΣΤ Ωϑð/≅… ΙΣςΤ√Σ♠Ω⁄Ω ‚Ω ψΡ∇Ψ∏ΩΤÿ ⌠⇑ΨΘ∨ ¬Ρ∇Ψ∏ΗΤΩ∧∅ςΚ… &†Λ[ΤΤΤ∼Ω→..  ≈(14) (7)  ّر ، حيث يفس

 .(8)ي إميان وإسالم اليت ه:فيقول "…¬Ρ∇Ψ∏ΗΤΩ∧∅ςΚ"كلمة  

                                                 
 .19/راء اإلس (1)
 2/413 هود، التفسري، (2)
 . وغريها من املواضع315، 196، 4/195، 269، 3/159، 146، 139، 2/133، 550، 1/83هود، التفسري، : ينظر (3)
 .89/مل الّن (4)
 .3/269 هود، التفسري، (5)
 .2/493، املرجع السابق (6)
 .14/احلجرات  (7)
 .4/195 هود، التفسري، (8)



 .م الهّواري في التفسير بالمأƥور وما يتعلّق به     منهƨ هود بن محكّ   : الفصل الثالث
 

 164

 موقـف هود واضح وصريح من خالل تفسريه لآليات املتضمنة لإلميان واإلسالم،             إنّ
ي هي  ها على أساس العقيدة التّ    هم العقدية كلّ  ءين يبنون آرا  فهو مل حيد عن مذهب اإلباضية الذّ      

 .اعتقاد وإقرار وعمل
 

țرȦȱǟƆǠǮȱǟ  :Ȏقȹو ȷǠƹɋǟ ǥǻǠيȁǠȹȼ 
ّنه أه بناء على ما ذهب إليه يف تعريفه اإلميان، و         ن يزيد وينقص، لكنّ    اإلميا  هود أنّ  ىيـر  

 زيادته تكون بقّوة التصديق، وزيادة اليقني، Ɲالف مذهب اجلمهور          د التصديق، يرى أنّ   جمـرّ 
 .(1) اإلميان يزيد بالطاعة، وينقص باملعصيةالقائلني بأنّ

ـ  ، ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ⊇ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ⌠¬ΣΤΩ …Ω∞ΩΤ⊇ †_Τ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ… ... ≈(124) (2)† ... … :ر هود قوله تعاىل   يفّس
 .(3)أي تصديقا على تصديقهم: بقوله

 ∨ΩΣ∑ ϖΨϒΠς√≅… ΩΩ∞⇓Κς… Ω◊Ω⇒∼Ψ∇ϑð♥√≅… ℑ Ψ‡ΣΤ∏ΣΤ∈ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… ϖΝ…Σ …Ω ƒΩκΨ√ †_Τ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ… Ω⊗ΩΘ … :وقوـله تعاىل  

⌠%¬ΞΨ⇒ΤΗΤΩ∧ÿΞΜ… .... ≈(4) (4)(5)زل من القرآن، أي يصّدقون بكل ما ن. 

 
țرȦȱǟǬȱǠǮȱǟ  :ƙǪȱƕƫǟ ƙǣ Ǧȱƕƫǟ 

ق مبرتكب الكبرية فله    تعلّيوهو  : ار يف تعريف املرتلة بني املرتلتني     يقول القاضي عبد اجلبّ    
ما اسـم بـني االمسني وحكم بني احلكمني ال يكون امسه اسم الكافر وال امسه اسم املؤمن، وإنّ         

مه حكم الكافر، وال حكم املؤمن، بل يفرد له حكم  ى فاسقا، وكذلك فال يكون حكيسـمّ 
 .(6)ثالث وهذا احلكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب املسألة باملرتلة بني املرتلتني

                                                 
 .386، 381يب العّز احلنفي، املرجع السابق، ص ابن أ: ينظر (1)
 .124/التوبة  (2)
 .2/178 هود، التفسري، (3)
 .4/الفتح  (4)
 .4/171، هود، التفسري (5)
مكتبة وهبة، القاهرة،   (عبد الكرمي عثمان    /د:  أمحد بن احلسني بن أيب هاشم، وحتقيق       :شـرح األصول اخلمسة، تعليق     (6)

 .697 ص،)م1965هـ، 1384، 1: ط.مصر
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دقه العمل والسلوك   ده ال يكفي ما مل يصّ     ح اإلميان و   موقـف اإلباضـية صريح بأنّ      إنّ
، فما  همل لفظ اإلميان أو معاني    واألخـالق، وهذا ما جنده متناثرا يف تفسري هود آليات كثرية حت           

، وكذلك  (1) أّنه عقيدة وقول وعمل    دمـن آيـة ورد فيها لفظ اإلميان أو معناه إالّ وأكّد هو            
ّنه إقرار باإلميان، وترك الفرائض، أو      أما وردت لفظة النفاق إالّ وقال هود        بالنسبة للنفاق، فكلّ  
 .(2)عملي Źّ اإلقرار به من القول والترك الوفاء بالعمل الذّ
 .(3)فاق يكون يف األفعال ال يف االعتقادوعليه فالّن

 مرتلة بني الكفر واإلميان خالفا للمعتزلة        ال بـأن : اإلباضـية يـنفردون بـالقول     (( و
ق يف اإلميان بني العقيدة والعمل، فاملسلم مرتكب الكبرية مؤمن بتوحيده،           ي تفرّ واألشـاعرة التّ  

 .(4)))ة ولو عصىبه اجلّنواثفاسق بكبريته، ومبا أّنه مؤمن ف
ى بالفاسق، وعند األشاعرة باملوحد العاصي      ومـنه فمرتكب الكبرية عند املعتزلة يسمّ      

 للفسق والنفاق   اون كفر النعمة مرادف   ّد اإلباضية يع   إنّ ى كافر نعمة، إذ   وعـند اإلباضـية يسمّ    
 .(5) كفر النعمة غري كفر الشركوالفجور والعصيان والظلم، وأنّ

 أو بقوله كافرا كفرا دون الكفر أو فاسقا فسقا          ،يصف كافر النعمة باملنافق    اوجند هود 
 .(6)دون الفسق وهذا الوصف متناثر يف التفسري

 ومهمـا اختلفـت املسـميات فهي يف احلقيقة أمر واحد من حيث اإلطالق، إالّ أنّ               
 .(7) مل يتبار مااالختالف يظهر من حيث املǔل، فكافر النعمة عند اإلباضية خملّد يف الّن

                                                 
 .162 ما سبق من البحث، ص:ينظر (1)
 .296، 295، 293، 188، 4/171، و146، 2/117، و 521، 331، 195، 1/194هود التفسري، : ينظر (2)
 .177امي، املرجع السابق، ص، وعمرو خليفة الّن2/515 وهذا ما ذكره اجلعبريي، املرجع السابق، (3)
 .166 حمّمد صاſ ناصر، املرجع السابق،  (4)
، املرجع السابق،    اإلباضية بني الفرق اإلسالمية      ،رعلي حيي معمّ  و، وما بعدها،    2/506 اجلعبريي، املرجع السابق،  : ينظر (5)

 .وما بعدها 406ص 
، 4/356 ، و3/291، و158، 139، 121، 22، 20، 2/19 و 561، 330، 89، 1/84: هود، التفسري، مثال: ينظر (6)

 .وغريها من املواضع
 . وما بعدها167ما سيأيت، صثريه فيأوهذا ما سوف  (7)
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 ΩΩ‚…  … :ر قوله تعاىل  ه حينما فسّ   وهذا ما أكدّ   ،هود يف التفرقة بني املنافق واملشرك     يتشـّدد    

Ω⇐Σ⊆Ψ⊃⇒ΣΤÿ ‚ΠςΜΞ… ⌠¬Σ∑Ω Ω⇐Σ∑Ξ≤ΗΤΤð ≈(54) (1)   ة كلّها حجّ ] أي هذه وما قبلها   [ويف هذه اآلي    : ، قال
ي مل يقّروا به وال     هم اجلهاد الذّ  عـلى أهل الفراق أن لو كان املنافقون مشركني مل يفرض علي           

 .(2)نفقة

 …≅/ε∫:…ƒΩ♠ ψΞ∼ς∏Ω∅ ð‹⌠≤Ω⊃πΤΤ⊕ΩΤ♠ςΚ… ψΣς√ ⋅Κς… ¬ς√ π≤Ψ⊃πΤ⊕Ωπ♥ΩΤ ¬Σς√ ⇑ς√ Ω≤Ψ⊃πΤ⊕Ωÿ ϑðΣ … :ويف قوله تعاىل  

&¬Σς√ ΘΩ⇐ΜΞ… Ωϑð/≅… ‚Ω ΨŸΩÿ Ω⋅Ω⊆<√≅… φκΨ⊆Ψ♥ΗΤΩΤ⊃<√≅… ≈(6) (3)  دلّ أهل الفراق   يا  وهذا ممّ : ، يقول هود
أن لو كانوا مشركني كما وصفوا مل يستغفر هلم رسول اهللا، ومل يقل ألزيّدن على السبعني مرة                 

 أهل   أنّ ظّنأ. (4) ليجهل الشرك فيستغفر ألهله    )(يف االستغفار هلم، وما كان رسول اهللا        
، واألشاعرة  (5)معصيةر مع اإلميان    ين يعتقدون أّنه ال يضّ    اهم هود هم املرجئة الذّ    الفراق كما مسّ  

 ينتقل بعدها ار بقدر ذنوبه مثّت بغري توبة سيعاقب يف الّن املسلم العاصي املّيين يذهبون إىل أنّ  الذّ
 ς′ΞΜ…Ω Ω∼Ψ∈ ⌠¬Σς√ ‚Ω Ν…ΣŸΨ♥Τ⊃ΣΤ ℑ… … :، ويظهر هذا من خالل تفسريه لقوله تعاىل        (6)ةإىل اجلنّ 
Ξ≥⁄ςΚ‚≅… Νϖ…ΡΤ√†ΩΤ∈ †Ω∧ΠςΠΤ⇓ΞΜ… Σ⇑Τµðš φΣ™Ψ∏±Σ∨ ≈(11) (7) . يزعمون . أي بالعمل باملعصية  : قال هود

 …≅√>∧ΩΚς… ⌠¬ΣΠςΤ⇓ΞΜ… Σ¬Σ∑ Ω⇐ΣŸΨ♥<⊃Σ‚: …: أّنهم مبعصية اهللا والفساد يف األرض مصلحون، قال تعاىل          

⇑Ψ∇ΗΤς√Ω ϑð‚ Ω⇐Σ≤Σ⊕πΤ↑ΩΤÿ ≈(12)  هبم يف اآلخرة وال ينفعهم     أي ال يشعرون أن اهللا يعذّ     : ، يقول هود
 .(8)رارهم وتوحيدهمإق

                                                 
 .54/التوبة  (1)
 .2/140، هود، التفسري (2)
 .6/املنافقون  (3)
 .3/359 و 2/159 ، و1/83:  من نفس املرجع  وينظر كذلك2/157 هود، التفسري، (4)
 .1/102، اجلعبريي، املرجع السابق: ينظر (5)
 .167 السابق، صحمّمد صاſ ناصر، املرجع : ينظر (6)
 .11/البقرة  (7)
قالوا . ((يعين ال تشركوا  )) وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض      ((، جاء يف تفسري ابن أيب زمنني،        1/84 هـود، التفسري،   (8)

 القرآين من    وهذا تفسري ابن سالّم وما جاء من حذف، وتأويل للنصّ          1/16 .أي أظهروا اإلميان  )) ما حنن مصلحون  إّن
 .الّ دليل على موقف هود اإلباضيقبل هود إ
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ه الشديد بالعقيدة    يف بناء عقيدته، وهذا يرجع إىل متسكّ       اد متشدّ ايف احلقيقة جند هود   
اإلباضية، فما إن جيد حديثا عن أصل من أصول اإلميان إالّ أثبت رأيه فيه، وإن اقتضى ذلك                  

 سالّم موافقا    فما جاء يف تفسري ابن     : التفسري ققّحم كما قال    ،حذف ما جاء يف التفسري األصل     
 .(1)ألصول اإلباضية أثبته، وما خالفها حذفه وأثبت مكانه ما وافق رأي اإلباضية

وّمما يؤخذ عليه هود هو خلطه بني املنافق واملشرك يف بعض األحكام الشرعية، فمثال يف               
   ∅Ω†ΩΤ∈ †ΘΩ∨Κς… ⇑Ω∨ ðψς∏ðℵ≡ ð∩⌠Ω♥ΩΤ⊇ ΙΣΣΤŠΠΨϒΩ⊕ΣΤ⇓ ϑðψΡ’ ΘΣ Ω≤ΣΤÿ υς√ΞΜ… −ΨΨΘΤŠΩ⁄ ΙΣΣΤŠΠΨϒΩ⊕Σ∼ΩΤ⊇  †_ΤŠ…ΩϒΩ … :قوله تعاىل 

…_≤<∇ΠΡ⇓ ≈(87) (2)  يعين من أشرك ونافق،     : ، يقول هود"ð∩⌠Ω♥ΩΤ⊇ ΙΣΣΤŠΠΨϒΩ⊕ΣΤ⇓"     يعين القتل وحنن نعلم 
 . املنافق ال يقتلأنّ
 

ǢȲȖƫǟȜǣǟرȱǟ  :ȦȩɀȵȼǻɀȲƪǟو ǦȝǠȦȊȱǟ ȸȵ  
țرȦȱǟȯوɉǟ  :ǦȝǠȦȊȱǟ 

، وهود  (3) ثابتة )( شفاعة الّنƑ    ة يف أنّ  ف بني األمّ  ال خال : اريقول القاضي عبد اجلبّ    
فقون واملسلمون متّ ((،  اهلّواري مل ينكر هذه الشفاعة، بل أثبتها يف أكثر من موضع يف تفسريه            

امة للطائعني والتائبني لرفع الدرجات، ومل خيتلف يف ذلك األشاعرة          على ثبوت الشفاعة يوم القيّ    
 .(4)))يص العموم ابتداءواملعتزلة وهذا اتفاق على ختص

 الشفاعة تأيت مبعىن الشفاعة العظمى أو املقام اǂمود، وتكون يف            واإلباضية يرون أنّ  
ه فيأذن   لألتقياء الصاحلني فيدعو ربّ    ()د  اǂشر، عندما يطول االنتظار حيث يشفع الّنƑ حممّ       

 تشريف   و ون بزيادة الثواب  ة تك ة، والشفاعة برفع الدرجات يف اجلنّ     هلم بدخول منازهلم يف اجلنّ    
 .(5)ةه يف املوقف قبل دخول اجلّناملنازل، ويكون ذلك كلّ

                                                 
 .)2 (، ينظر اهلامش1/84 هود، التفسري، (1)
 .87/الكهف  (2)
 .688، 687 ص،املرجع السابق (3)
 .1/487 ،)م1984. الدار التونسية للنشر، تونس (حمّمد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير (4)
يخ احمّمد بن يوسف    راء الشّ ، آ مصطفى بن الناصر ونƒ   : ف، وينظر صّر بت 660 إىل   2/654اجلعبريي، املرجع السابق،     (5)

 .436 إىل 421 من ص ،)نشر مجعية التراث، القرارة، اجلزائر(أطفيش العقدية 
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 اإلباضية جيعلون الشفاعة للمؤمنني فقȔ، وأّنها حتصل يف املوقف، فال           ومنه نالحظ أنّ  
ي صار إليه باعتقاده وإقراره وعمله، فإذا دخل مرتله فال          ة إالّ وقد علم مرتله الذّ     يدخل أحد اجلنّ  

 .(1)ل عنه أبدايتحّو
هبم،  العصاة من املؤمنني يف مشيئة اهللا إن شاء عذّ         ة يف أنّ  وهبذا فهم خيالفون أهل السنّ    

 .(2) أهل الكبائر تناهلم الشفاعةوإن شاء غفر هلم، وأنّ
 س كثريا ملوقف اإلباضية يف أنّ      هود يف تفسريه لآليات املتضمنة للشفاعة يتحمّ       و

 ∨ΩΩ ΣΩΤ‰⊆ΣΤÿ †Ω⇒Ψ‚.……:  فقȔ، ويظهر ذلك يف تفسري قوله تعاىل      الشفاعة ال تنال سوى املؤمنني      

β◊Ω⊕ΗΤΩ⊃Ω→ ...≈(48) (3). 

 ΩΩ †φΤΤΤΤΣ⊕Ω⊃⇒ΩΤ‚.. .. … :، وقوله تعاىل  (4) الشفاعة ال تكون إالّ للمؤمنني     ألنّ: يقول هود 

β◊Ω⊕ΗΤΩ⊃Ω→ ... ≈(123) (5)              عة إالّ للمؤمنني  ، أي ال يشـفع هلـا أحـد عند اهللا، ألّنه ال تكون الشفا  

أي ال يشفع هلم أحد،     : ، يقول ΩΩ ω⊗∼Ψ⊃Ω→ Σ℘†ς≠ΣΤÿ ≈(18) (7)‚…  … :، وقوله تعاىل أيضا   (6)ةخاّص
 .(9)، وغريها من املواضع القرآنية(8)ما الشفاعة للمؤمننيليس يعين يشفع هلم فال يطاع، وإّن

 
 
 
 

                                                 
 .2/701  اجلعبريي، املرجع السابق،: ينظر.ين يقولون بفنائهماار Ɲالف اجلهمية الذّة والّنواإلمجاع على دوام اجلّن (1)
 الصنعاين، إيقاȗ الفكرة     األمري  امساعيل  بن وما بعدها، وحمّمد   416احلنفي، املرجع السابق، ص      بـن أيب العزّ   ا: يـنظر  (2)

هـ، 1420،  1: ط .دار بن حزم، بريوت، لبنان     (ق حمّمد صبحي بن حسني حال     :ملـراجعة الفطـرة، حتقيق وتعليق     
 .وما بعدها 432 ص ،)م1999

 .48/البقرة  (3)
 .1/103 هود، التفسري، (4)
 .123/البقرة  (5)
 .1/142 هود، التفسري، (6)
 .18/غافر  (7)
 .4/58 هود، التفسري، (8)
 .3/68، و 1/239 :املرجع نفسه، مثال: ينظر (9)
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țرȦȱǟƆǠǮȱǟ  :ņȺȱǟ Ž ǻɀȲƪǟǿǠ 
ـ  إنّ  الصلة بقضية اخللود، إذ يذهب اإلباضية واملعتزلة إىل خلود         ة الشـفاعة وثيقة     ي قض

ين ماتوا دون أن يتوبوا إىل اهللا، مع القول بتفاوت العذاب بينهم وبني من ماتوا على                العصاة الذّ 
 .(1)الشرك

ين  العصاة من أهل التوحيد، الذّ     ة يذهبون إىل تعليق العذاب باملشيئة وأنّ      بينما أهل السنّ  
غري .(2)ار بعد دخوهلا   وغريه إلخراجهم من النّ    )(ذنوهبم يشفع فيهم الرسول     ار ب دخلـوا النّ  

 :(3) هذه الشفاعة مشروطة بشرطنيأنّ
 . إذن اهللا سبحانه وتعاىل للشافع بأن يشفع.1
 رضا اهللا سبحانه وتعاىل عن املشفوع له بأن يكون من أهل التوحيد املتبعني ألوامر  .2

 .يهواهناهللا عّز وجل اŎتنبني ل

  ∨Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ :†φΤ∼Ψ⊇ ‚ΠςΜΞ… †Ω ... …: هود اهلّواري قضية اخللود يف تفسريه من خالل قولهلقد تناول 

ƒ∫:†φΤΤ→ %ϑðΣ/≅… ... ≈(128) (4) رجون من قبوركم، فتحاسبون بأعمالكم اخلبيثة،      ختإالّ قدر ما    : ، قال
 .(5)فتعاقبون عليها وختلدون يف الّنار

ي ميكثه  ، بذلك القدر الذّ   ≈ …≅/ΠςΜΞ… †Ω∨ ƒ∫:†φΤΤ→ %ϑðΣ‚ …  : قوله تعاىل  ل تأوّ ا هود نالحظ أنّ 
ي صار إليها بعمله، وخيلّد يف       إىل مرتلته التّ   ت يف قربه قبل البعث، فإن حصل البعث فكلّ         املّي

ذلك استثىن من اخللود ما ذكرنا إالّ قدر ما         لف: له للنصّ هذه املرتلة، لذلك جنده يقول بعد تأوّ      
 .(6)وصفنا

                                                 
 .179امي، املرجع السابق، ص  الّنو 2/733اجلعبريي، املرجع السابق، : ينظر (1)
قد رّد عبد اهللا سليمان الغفيلي، على الفرق املخالفة ملنهج أهل           ة يف الشفاعة، ول   سـبق اإلشـارة إليه يف رأي أهل السنّ         (2)

جملة البحوث : ، ينظر )ة واجلماعة يف الشفاعة   معتقد أهل السنّ  (ة واجلماعـة يف الشـفاعة يف مقـال عنونه بـ            السـنّ 
 .177 إىل 165هـ ص 1422 رجب إىل شوال 64 عدد ،اإلسالمية

 .129 ، 128 ص ،نفس املرجععبد اهللا سليمان الغفيلي،  (3)
 .128/األنعام  (4)
 .560، 1/559 هود، التفسري، (5)
 .560، 1/559، نفس املرجع (6)
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 ΘΩ∨Κς…Ω Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣŸΨ⊕ΤΣ♠ Ψ⊃ΩΤ⊇ Ψ◊Πς⇒ΤΩ•<√≅… Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ† ! … :وكذلـك يف تفسـريه لقوله تعاىل         

†φΤΤΤ∼Ψ⊇ †Ω∨ γŒΩ∨…Ω  〉‹.ΩΗΤΤΩ∧ΥφΤΤ♥√≅… 〉≥⁄ΚΚς‚≅…Ω ‚ΠςΜΞ… †Ω∨ ƒ∫:†ΤΩ→ ∃ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ [∫:†Τς≠Ω∅ Ω⁄κΤΩ∅ ξ′Σϒ•Ω∨ ≈(108) (1)، 
هاهنا ما افترت الفرقة     ، وذكر ] يقول مثّ[ين دخلوا قبلهم،    هم به الذّ  إالّ ما سبق  : أي: يقول هود 
 هذا موضعه وموضع الّرد      خيرجون منها بالشفاعة، فإنّ    ار، مثّ  قوما يدخلون النّ   ة من أنّ  الشـاكّ 
 فقȔ  ا توعد بالّرد هنا مل يرد باحلجج والرباهني، بل اكتفى بتأويل النصّ           ، فهـود ملّ   (2)علـيهم 

به، وحذف بعض التأويالت لبعض املفّسرين املذكورة يف تفسري ابن سالّم           حسب ما يوافق مذه   
 . الكتاب، وهذه طريقته يف كلّ(3)األصل

: ، حيث يقول  (4) يسميها هود  ماة ك ي أجد يف موضع آخر الرّد على الفرقة الشاكّ        ولعلّ
لت ، وقد تأوّ  Ω∧ΩΤŠΘΣ⁄ ΘΣ ΩΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ≤Ω⊃Ω{ ς√ Ν…ΣΤ⇓†ς Ω⇐κΨ∧Ψ∏♥Σ∨ ≈(2) (5)† … :يف تفسري قوله تعاىل   

هم قوم من أهل    : الفرقة الشاكّة هذه اآلية على غري تأويلها، ورّدت على اهللا ترتيله، فقالوا            
قد كان هؤالء مسلمني، فما أغىن عنهم،       : ار، ويقولون رهم أهل النّ  ار، فيعيّ التوحيد يدخلون النّ  

 .ةار ويدخلهم اجلّن من الّن-زعموا–قالوا فيغضب هلم رّبهم وخيرجهم 

 اهللا خمرج   ، فزعموا أنّ  ≈ ∨ΘΣ ΩΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ≤Ω⊃Ω{ ς√ Ν…ΣΤ⇓†ς Ω⇐κΨ∧Ψ∏♥Σ … قـالوا فعند ذلك   
ة هؤالء اجلهنميون،   ة، فيقول أهل اجلنّ   ار قد احترقوا وصاروا محما، فيدخلون اجلنّ      أقواما من النّ  

 العاملني، افتراء على اهللا،     ن عتقاء ربّ  وهم فيمحي ذلك االسم عنهم، فيسمّ     فيدعون ربّ : قـالوا 
ـ      υς∏ΩΤŠ ⇑Ω∨ ð …: يله إذ يقـول   رت بـت  وداوكذبـا علـيه، وجح Ω̂♥ς _◊φΤΤΤΛΤΞΘ∼ΤΩ♠ ≈  يعين الشرك،                

… πŒð≠ΗΤΤΩšΚς…Ω −ΨΨΤΨŠ ΙΣΣΛΩΤΤϖΤΤΤ∼Ψ≠Ω ≈      ،يعـين الكـبائر املوبقة،… ð∠ΤΜΞΤ;ΗΤðΤ√ΟΚΡ†ΩΤ⊇ 〉 Η̂ΤΩ™π″Κς… Ξ∃⁄†ΥφΤΤΤΤ⇒√≅… ⌠¬Σ∑ 

†φΤΤΤΤ∼Ψ⊇ φΣŸΨ∏ΗΤΩ ≈ ]ــبقرة ــال]81/ال  ∑φΣŸÿΞ≤ΣΤÿ ⇐Κς… Ν…Σ–Σ≤πΩΤÿ Ω⇑Ψ∨ Ψ⁄†Πς⇒√≅… †Ω∨Ω ¬Σ …: ، وق

                                                 
 .108/هود  (1)
 .2/250هود، التفسري،  (2)
 .1/374، ابن أيب زمنني، املرجع السابق: ينظر (3)
شاكّة، وال أدري ما سبب      هـود تـارة يسمي من خالفه يف املذهب بأهل الفراق وتارة أخرى بالفرقة ال               نالحـظ أنّ   (4)

 ؟التسمية؟ وهل يقصد هذا اإلطالق بعينه
 .2/احلجر  (5)
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φκΨ–Ξ≤ΗΤΩΨΤŠ ∃†Ω⇒ΤΨ∨ ψΣς√Ω τ‡ð…ϒΩ∅ χ¬∼Ψ⊆ΤΣΘ∨ (37) ]وقال  ،]37/املائدة :… ⌠¬Σς√Ω τ‡…ΩϒΩ∅ } Ψ̂″…Ω 

 ∅ϑψΩ[ ∨Ω∧Πς∏Σ{ Νϖ…Σ …Ω⁄Κς… ⇐Κς… Ν…Σ–Σ≤πΩΤÿ †Ω⇒ΤΨ∨ ⌠⇑Ψ†: … :وقال. ، أي دائم ال ينقطع    ]9/الصـافات [(9)≈

Ν…ΣŸ∼Ψ∅ΡΚ… †Ω∼Ψ⊇ Ν…ΣΤ∈Σ′Ω ð‡…ΩϒΩ∅ γ⊂ÿΞ≤Ω™<√≅… ≈(22) ] وقال ]22/احلـج ، :…  …‚Ω υΩ∝πΤ⊆ΣΤÿ ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ 

Ν…ΣΣ∧Ω∼ΩΤ⊇ ‚ΩΩ 〉∪Πς⊃ΩΣΤÿ ψΣ⇒Ω∅ ⌠⇑ΨΘ∨ &†ΩΨŠ…ΩϒΩ∅ ð∠Ψ√.ςϒς Ξ∞•ΩΤ⇓ ΘΩΡ ⁄Σ⊃Ω{ ≈(36)ξ]ــر ، ]36/فاط

ــال        Ν…Ω †ΩΤ⇓Ω 〉∠Ψ∏ΗΤΩ∧ΗΤΩΤÿ Ξ×πΤ⊆Ω∼Ψ√ †ΩΤ⇒∼ς∏Ω∅ ∃ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ Ω†ΩΤ∈ ψΡ∇ΠςΤ⇓ΜΞ… φΣ‘Ψ∇ΗΤΤΘΩ∨ ≈(77) …: وقـــــ

 ∅Ω†ΩΤ∈Ω Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ℑ Ψ⁄†Πς⇒√≅… Ψ◊ΩΤ⇓Ω∞ΩΨ√ ðψΠς⇒ΩΩ– Ν…Σ∅ ≅… ⌠¬Ρ∇ΘΩΤŠΩ⁄ π∪ΠΨ⊃ΩΣΤÿ †Πς⇒Ω …: ، وقال ]77/الزخـرف [

†_∨⌠ΩΤÿ Ω⇑ΨΘ∨ γ‡…ΩϒΩ⊕<√≅… ≈(49)،  ــزنة ــم اخل ــت هل  ⁄Νϖ…Ρ√†ΩΤ∈ ⌠¬Τς√ΩΚς… 〉∠ΩΤ ⌠¬Ρ∇∼ΨΚ<†ΩΤ ¬Σ|ΣΤ∏Σ♠Σ … : قال

γ∃ŒΗΤΩΤγ⇒Θ∼ΩΤ‰<√≅†ΨŠ Ν…Ρ√†ΩΤ∈ υ&ς∏ΩΤŠ Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ %Ν…Σ∅ ≅†ΩΤ⊇ †Ω∨Ω Ν…Σ;ΗΤΤΩ∅Σ  Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤΩ|<√≅…  ≈(50) ــّن:  ، أي ــل ال       :ار أه

… Νϖ‚ΠςΜΞ… ℑ ∴ΗΤς∏ð∂ ≈(50) ]50، 49 /افرغ.[ 

 
م خيرجون   أهل جهنّ  فكيف بعد هذا من ترتيل اهللا وحمكم كتابه تزعم الفرقة الشاكّة أنّ           

ي ليس هلا أصل يف كتاب اهللا، وينبذون كتاب         ة؟ يتبعون الروايات الكاذبة التّ    منها ويدخلون اجلنّ  
 .(1)اكمنياهللا وراء ظهورهم كأّنهم ال يعلمون، فاهللا احلاكم بيننا وبينهم وهو خري احل

ه استدالل باآليات القرآنية على خلود       كالم هود يّرد به على الفرقة املخالفة ملذهبه وكلّ         اهذا إذ 
 . مين ميوتون من غري توبة يف نار جهّنار الذّاملشركني والكفّ

افية للشفاعة عن   افني الشفاعة ألهل الكبائر واملثبتني هلا جند اآليات النّ        ة النّ ومبقارنـة أدلّ  
ة تشمل العصاة من أهل      بينما عّدها املنكرون عامّ    ،ة باملشركني ملني اعتربها املثبتون خاصّ   الظـا 

 .(2)الصالة، وهبذا نشأ اخلالف

                                                 
 .2/340هود، التفسري،  (1)
 .740، 2/739اجلعبريي، املرجع السابق، : ينظر (2)



 .م الهّواري في التفسير بالمأƥور وما يتعلّق به     منهƨ هود بن محكّ   : الفصل الثالث
 

 172

ǢȲȖƫǟȄȵǠƪǟ  :ƂǠȞت ǃǟ ǦيǗǿ ǦȱǠǶǪȅǟ Ž ȼيǕǿ 
 من نفاة   كالّ ((ة أنّ لقد تضاربت اآلراء بني الفرق اإلسالمية حول قضية الرؤية وخاصّ          

ة لتدعيم مواقفهم، ومرجع هذا  ها يعتمدون على نفس النصوص من القرآن والسنّ       يالـرؤية ومثبت  
ويل خمتلفة، إذ هي من     ǔ من الطرفني، وإىل احتمال هذه النصوص ت        كلّ تاالخـتالف منطلقا  

ة يف استعمال نصوص احلديث بني تقوية املƒ واجلرح         ى التفاوت الكبري خاصّ   املتشاهبات، ويتجلّ 
 .(1)))يف السند أو العكس

 فما موقف هود من رؤية اهللا تعاىل؟
 رؤيته تعاىل يف الدنيا مستحيلة      يذهـب هود إىل استحالة رؤية اهللا تعاىل يف اآلخرة ألنّ          

الة على الرؤية فيصرفها    ل هود النصوص القرآنية الدّ    باتفاق، وهذا مذهب اإلباضية، حيث يتأوّ     
 .عن ظاهرها ليثبت معتقده اإلباضي يف استحالة الرؤية

ين، ة اإلسالم املعروفون باإلمامة يف الدّ     وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمّ      ((
 .(2)))ة واجلماعةوأهل احلديث، وسائر طوائف أهل الكالم املنسوبون إىل السّن

 …χΣ–Σ ξϒΤΤΜΞΩ∨Ωÿ δ〈Ω≤Ψ∂†Πς⇓ (22)  υς√ΞΜ … :هلا هود اهلّواري، قوله تعاىل    ومن النصوص اليت تأوّ   

†ΩΘΨΤŠΩ⁄ β〈Ω≤Ψℵ≡†ΩΤ⇓ ≈(23) (3)  أي تنتظر الثواب، وهي    )): ناظرة((أي ناعمة و  )) ناضرة: ((، يقـول
 .(4)وجوه املؤمنني

ة على ثبوت   وهي من أظهر األدلّ   : يقول صاحب شرح العقيدة الطحاوية عن هذه اآلية       
 .(5)الرؤية

ـ  ، يقول  ϑð„ς ¬ΣΠς⇓ΞΜ… ⇑Ω∅ ¬ΞΘΨΤŠΘΩ⁄ ξϒΤΤΜΞΩ∨Ωÿ Ω⇐ΣŠΣ•™Ω∧Πς√ ≈(15) (6): … :ا عن قوله تعاىل   أّم
ري ابن سالّم يف تفسري هذه س، بينما جاء يف خمتصر تف(7)هم ǂرومونأي عـن ثواب ربّ   : هـود 

                                                 
 .312، 1/311اجلعبريي، املرجع السابق،  (1)
 .204ابن أيب العّز احلنفي، املرجع السابق،  (2)
 .24، 23/القيامة  (3)
 .4/444هود، التفسري،  (4)
 .204ابن أيب العّز احلنفي، ص  (5)
 .15/ففني املطّ (6)
 .4/483هود، التفسري،  (7)
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ى هلم حّتى   ا املؤمنون فريونه يف كل مجعة، فيتجلّ      حيتجب اهللا عن املشركني فال يرونه، وأمّ      : اآلية
ل مبا يوافق    التفسري األصل البن سالّم وتأوّ      قد حذف ما جاء يف     افنجد هود ،  (1)يـنظروا إلـيه   

 .(2)ة الرؤية حق ألهل اجلّنمذهبه يف استحالة الرؤية مع أنّ
ـ  هلا هود  ي استدلّ هبا مثبيت الرؤية، فقد تأوّ      ي توحي بالرؤية، والتّ   ا عـن النصوص التّ    أّم

، يقول  Ω⇒ΤÿΩŸς√Ω βŸÿΞ∞Ω∨ ≈(35) (3)† …… :كذلـك مبـا يوافق مذهبه، ومن أمثلة ذلك، قوله تعاىل          
ر فيها املزيد باهلدية من اهللا تعاىل،       اس يفسّ  يروي رواية البن عبّ    أي وعـندنا مزيد، مثّ    : هـود 

فإذا فتح اهللا املزيد مل يأهتم شيء من املزيد إالّ          : قولهبر فيها املزيد    وروايـة أخرى للسّدي يفسّ    
 أيب زمنني يف املختصر من      وحيذف هود مرة أخرى ما أثبته ابن      ،  (4)اهتموهـو أفضل ما يف جنّ     

 .(5)روايات تتعلق برؤية البارئ تعاىل

، Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√ Ν…Σ⇒Ω♥šΚς… υΩ⇒π♥Σ™<√≅… ∃β〈Ω †ΩΤÿΞƒΩ… ≈(26) (6) ! … :وكذلـك بالنسبة لقوله تعاىل    

 .(7) يعين احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف"β〈Ω †ΩΤÿΞƒΩ∃  ".اجلنة:  أي …≅√>™υΩ⇒π♥Σ :يقول هود

 يروي خربا عن حيي بن  بالنظر إىل وجه اهللا عّز وجلّ، مثّ"β〈Ω †ΩΤÿΞƒΩ∃    "ر ابن أيب زمننيما يفّسبين
قرأ أبو بكر   : عن يونس بن أيب إسحاق عن أبيه عن عامر بن سعد، قال           : حيي: سالّم يقول فيه  

دة هي   فقال هل تدرون ما الزيادة؟ الزيا      -أو قرئت عنده  – هذه اآلية    -رضي اهللا عنه  –الصديق  
 .(8)النظر إىل وجه ربنا عّز وجلّ

                                                 
 .2/497 ، ابن أيب زمنني:ينظر (1)
املرجع السابق، كتاب التوحيد،    فتح البارئ،    وابن حجر العسقالين،     212ابن أيب العّز احلنفي، املرجع السابق،       : يـنظر  (2)

 .χΣ–Σ ξϒΤΤΜΞΩ∨Ωÿ δ〈Ω≤Ψ∂†Πς⇓ (22)  υς√ΞΜ… †ΩΘΨΤŠΩ⁄ β〈Ω≤Ψℵ≡†ΩΤ⇓ ≈(23) ،13/434 …:  تعاىلباب قول اهللا
 .35/ق  (3)
 .4/206هود، التفسري،  (4)
 .345، 2/344: ينظر (5)
 .26/يونس  (6)
 .2/190هود، التفسري،  (7)
 .1/341املرجع السابق،  (8)
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قة بإثبات رؤية اهللا تعاىل، ألّنها ال تصّح         الروايات املتعلّ   حيذف كلّ  اوهبـذا جنـد هود    
باضي، وهذا   الروايات املتعلقة باستحالة الرؤية مبا يوافق مذهبه اإل        تعـنده، ويف املقـابل يثب     

 .اآليات اليت تتعلق بالرؤيةمنهجه يف كل 
ع هود  ّي إليها تظهر مدى تش    تي تعرض هود العقدية من خالل املسائل التّ      مواقـف    إنّ

باضي بل موقفه املستميت من أجل ترسيخ أصول مذهبه والّرد على كل من خيالفه              ملذهـبه اإل  
 . أهل الفراقأحيانابلهجة شديدة إىل درجة تسميتهم بالفرقة الشاكّة و

 ت وهذا ما كن   ،ع هود ملذهبه  ّي على تش  ةولعـلّ خمالفة األصل يف املختصر من أكري األدلّ        
 . من خالل الدراسةأظهرتهقد 
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Ȝǣǟرȱǟ ȰȎȦȱǟ : ɃǕرȱǠǣ ƘȆȦǪȱǟ Ž ɃǿǟņɀƬǟ ȴǎكƮ ȸǣ ǻɀȽ ǰȾȺȵ

ȼǣ ȨȲȞǪي Ǡȵو 
 

التفسري العقلي هو ما يقابل التفسري الّنقلي، ويسّمى التفسري بالرأي، واملراد بالرأي هنا             
االجـتهاد، وعليه فالتفسري بالرأي عبارة عن تفسري القرآن باالجتهاد بعد معرفة املفّسر لكالم              

مناحـيهم يف القول، ومعرفته لأللفاȗ العربية ووجوه  دالالهتا، واستعانته يف ذلك             العـرب، و  
بالشـعر اجلاهـلي، ووقوفه على أسباب الرتول، ومعرفته بالّناسخ واملنسوخ من آيات القرآن،              

 .)1(وغري ذلك من األدوات الّتي حيتاج إليها املفّسر
 :والتفسري بالرأي نوعان

 .تهاد، على ما وصفنا وهو التفسري باالج: حممود
وهو التفسري باهلوى، كأن يكون له يف الشيء رأي، وإليه ميل من طبعه وهواه، فيتأّول  : مذموم

 .)2(القرآن على وفق هواه،  وحيتّج على رأيه الذّي خيالف ما يدلّ عليه القرآن
ولقـد اخـتلف العلماء يف جواز التفسري بالرأي، ووقف املفّسرون إزاء ذلك موقفني              

 :تعارضنيم
ال جيوز ألحد تفسري شيء من القرآن، وإن كان عاملا          : فقـوم تشّددوا يف ذلك، وقالوا     

أديبا مّتسعا يف معرفة األدلّة، والفقه والّنحو، واألخبار، واآلثار، وإّنما له أن ينتهي إىل ما روى  
   Ƒّالـن)(  ن أخذوا  أو عن الذّي-رضي اهللا عنهم– وعـن الذّين شهدوا الترتيل من الصحابة

 .عنهم من الّتابعني
وقـوم كـان موقفهـم على العكس من ذلك، فلم يروا بأسا من أن يفّسروا  القرآن                  

 .باجتهادهم، ورأوا أنّ من كان ذا أدب وسيع  فموسع له أن يفّسر القرآن برأيه واجتهاده
  

                                                 
 .1/183 حمّمد حسني الذهƑ،  املرجع السابق، )1(
دار احلديث، القاهرة،   (سّيد عمران   : كالم أبو حامد الغزايل يف إحياء علوم الّدين، حول التفسري بالرأي، حتقيق           : يـنظر  )2(

 .1/202 ، وما بعدها، وحمّمد حسني الذهƑ، املرجع السابق،1/378، )م2004هـ، 1425.مصر
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 . )1(ولكلّ من الفريقني أدلّة وبراهني يعّزز هبا رأيه واجتاهه
 اهلّواري ضمن اŎيزين للتفسري بالرأي، مع أّنه يتحاشاه يف كثري من            وميكن تصنيف هود  

املواضع، والّدليل على ذلك غلبة املأثور على الرأي، حىت صّنف تفسريه ضمن التفسري باملأثور،              
إالّ أّنـه قلّما جند كتابا يف التفسري باملأثور خاليا من التفسري بالنظر، اللّهم إالّ يف كتب الّتابعني،                

 .)2(و أتباع الّتابعني، ّممن جردوا التفسري من كلّ شيء غري الرواية وهي قلّة وأكثرها مفقودأ
إنّ هـودا اهلـّواري يعي متاما دور التفسري بالدراية، إذ يوظّف الرأي على فهم املأثور،                 

عيدا فيداخل بينهما ليصل إىل تقرير حقيقة، وهي الوصول إىل مراد اهللا تعاىل من النّص القرآين ب               
 .)3(عن الرأي املذموم

ويظهـر التفسـري بالـرأي يف تفسري هود اهلّواري يف اجلانب الفقهي واللّغوي، لذلك                
 -:ارتأيت أن أخّصهما بالبحث والدراسة وفق املبحثني التاليني

 .االجتاه الفقهي عند هود اهلّواري .1
 .االجتاه اللّغوي الّنحوي البالغي يف تفسري هود اهلّواري .2

                                                 
خالد عبد الرمحان الّعك، املرجع السابق، ص      : ينظر كذلك . ، وما بعدها  1/183حمّمد حسني الذهƑ، املرجع السابق،       )1(

 . وما بعدها168
 .ّدمة اǂقّق، مق1/8 ابن سالّم، التفسري، املرجع السابق،: ينظر  ) 2(

املرجع السابق،   . حمّمد بن رزق بن طرهوين يصّنف تفسري هود اهلّواري ضمن التفاسري بالرأي املذموم            : إالّ أنّ الدكـتور    )3(
 .بعدها وما 2/804
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 ǬǶǤƫǟ ȯوɉǟ :ǻɀȽ ƘȆȦت Ž ɄȾقȦȱǟ ȻǠƟɍǟ 
 

قف على مدلول الفقه    أض لبيان منهج هود يف جمال الفقه واألحكام ال بأس أن            قبل التعرّ  
 .وأمهيته
ف غايات األقوال واألفعال ومن ذلك قوله هو الفهم العميق النافذ الذّي يتعّر: غة  الفقه يف اللّ   إنّ

 ŸΩ⊆ς√Ω …:، وقوله  γ†Ω∧ΩΤ⊇ Ψ∫:‚ΩΣ;ΗΤΤΩ∑ ΨζΩ⊆<√≅… ‚Ω Ω⇐Σ †ς∇Ωÿ Ω⇐ΣΩΤ⊆πΤ⊃Ωÿ †_ΤΤ‘ÿΨŸΩš ≈(78) (1)… …: تعاىل  

†ΩΤ⇓Κ<…Ω⁄Ω′ ðψΠς⇒ΩΩ•Ψ√ …_⁄κΨ‘Ω{ φ⇔ΨΘ∨ ΘΞ⇑Ψ•<√≅… ∃Ξ♦⇓‚ΞΜ≅…Ω ¬Σς√ τ‡ΣΤ∏ΣΤ∈ ‚Πς Ω⇐ΣΩΤ⊆πΤ⊃ΩΤÿ †ΩΨŠ ... ≈(179) (2). 

 عمومه، فالفقه    كان خيصّ  ا يف اصطالح العلماء، فهو ال خيرج عن هذا التعريف، وإن            أّم
 .(3)تها التفصيليةهو العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلّ: عندهم

 :ومنه فموضوع الفقه يتكون من جزئني 
ȯوɉǟ :          ،العلم باألحكام الشرعية العملية، فيخرج منه األحكام االعتقادية كالوحدانية

 .يةوالعلم باليوم اآلخر وغريها من األمور الغيب
ƆǠǮȱǟ : ة النبوية وباقي مصادر التشريعالعلم باألدلّة التفصيلية من القرآن الكرمي والسّن. 

 أو التحرمي أو الكراهة أو      اس باحللّ فموضوع علم الفقه هو احلكم يف كل جزئية من أعمال النّ          
  .(4)الوجوب، ودليل كل واحد من هذه األمور

ساسية، والذّي يتوجب على كل مسلم معرفته،        الفقه أحد العلوم الشرعية األ     ّدلذلك يع 
إذ به يتوصل إىل معرفة الواجبات واملنهيات من أجل تنظيم حياته تنظيما يكفل له الفوز يف                  

 ابنذكر الكلƑ عن أيب صاſ عن       : مته حيث يقول    ه هود من خالل مقدّ     وهذا ما أكدّ   ،الدارين
 .(5)اس جهلهحالل وحرام ال يسع الّن] رفذك: [نزل القرآن على أربعة أوجه: ه قال عباس أّن

                                                 
 .78/ ساء الّن (1)
 .179/ األعراف (2)
عبد الوهاب خالف، علم أصول     : ر  ، وينظ 4 ص ،).دار الفكر العريب، القاهرة، مصر    (حمّمـد أبو زهرة، أصول الفقه        (3)

 .11 ص،)1990، 1: ط.الزهراء للنشر والتوزيع اجلزائر(الفقه 
 .5، 4 حمّمد أبو زهرة، املرجع السابق، ص (4)
 .1/69 هود، التفسري، (5)
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من :  بقوله   )(ب فيه الرسول    ة، ونزول الوحي ورغّ   لقد بدأ ظهور الفقه منذ عصر النبوّ      
 يفهمون ما حتمله    )(، فكان املسلمون على عهده       (1)ينهه يف الدّ  يرد اهللا به خريا يفقّ    

هم شاهدوا وعاصروا الوحي    وألّننصوص القرآن من األحكام الفقهية مبقتضى سليقتهم العربية،         
        Ƒّوأسباب الرتول، فال يرجعون إىل الن)( ّفيما أشكل عليهم فهمه     إال  .   Ƒّوبعد وفاة الن     

)(    منهم أن حيكموا عليها،     ت حوادث وقضايا تطّلب   -رضوان اهللا عليهم  – جّدت للصحابة 
 الصحابة  فاجتهدب،   حيث دخل إىل اإلسالم غري العر       ،ة بعد الفتوحات اإلسالمية   وخاّص
ى  فتجّمعت لديهم آراء وأقوال، حتّ      ،ةية للكتاب والسنّ   على ضوء القواعد الكلّ     واواستنبط

 همؤفقهاصارت أشبه باملذهب أو املدرسة الفقهية، وانتقلت هذه الصورة إىل الّتابعني، فأضاف             
ا يف القرن الثاين    ر، أمّ قوا يف األمصا  رصيدا فقهيا إىل خزانة الصحابة، ولنشر آرائهم وأقواهلم تفرّ        

دوا ألنفسهم املناهج الواضحة يف االجتهاد      اهلجري ظهر أصحاب املذاهب األربعة، والذّين حدّ      
 الذّي ولد فيه     اهلجري  جاء القرن الثالث   ، مثّ (2)ب حوهلم التالميذ والطالّ   واالستنباط، فالتفّ 

 فيه املذاهب   ه مل تستقرّ   أنّ  إالّ رنا هود اهلّواري، ونشأ يف ظالله، فكان عصر حيوية ونشاط،         مفّس
الفقهية الّتي انتشرت يف أحناء العامل اإلسالمي، ويف هذا العصر سعى أنصار كل مذهب                 

 . لنشر مذهبهم بالدعوة إليه، وذلك بتدريسه والتأليف والتصنيف فيههموأتباع
الل ومنه نتساءل عن موقف هود ومذهبه يف تناول القضايا الفقهية يف هذا العصر من خ              

 . وكيف كان منهجه فيها؟؟التفسري
 : هي مطالبللجواب عن هذه التساؤالت أفردت هلذا املبحث ثالثة 

 .يف ماهية الفقه اإلباضي ونشأته:  األول املطلب
 . يف جمال الفقه واألحكاموده منهج:  الثاين املطلب
  .يف طرق استنباط األحكام عند هود:  الثالث املطلب

 
 

                                                 
ا يفقّهه ، باب من يرد اهللا به خريابن حجر العسقالين، فتح البارئ  يف كتاب العلم: ، ينظررواه البخاري يف الصحيح  (1)

 .1/197، 71يف الّدين، رقم 
 وما 174 ص ،)م1960، 7: ط.دار إحياء التراث العريب، بريوت، لبنان(، تاريخ التشريع اإلسالمي اخلضريحمّمد  (2)

 .فبعدها بتصّر
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ǢȲȖƫǟ ȯوɉǟ  :ǟȼتǖȊȹو ȼǪɆȽǠȵ ɄȑǠǣɋǟ ȼقȦȱ 
باضية هي إحدى أقدم الفرق اإلسالمية، الّتي تعود نشأهتا إىل النصف           اإلباضية أو األ  (( 
، أحد فقهائها   *ل، وقد أخذت امسها من عبد اهللا بن إباض          ل من القرن اهلجري األوّ     األّو
 .(1)))لنياألّو

 نشوءا وهي يف رأي معظم      ل املذاهب املعتدلة  أّووكما ذكرت آنفا أنّ اإلباضية من        
، وقد كان اإلباضية    (2)ةاب فرقة من أعدل فرق اخلوارج وأقرهبا إىل تعاليم أهل السنّ            الكّت
 بعد موت جابر بن زيد األزدي إمامهم        ون أنفسهم أهل الدعوة، ومل يعرفوا باإلباضية إالّ       يسّم

لسنة اجلميع، فتقبلوها    بعد ذلك عندما انتشرت على أ       بزمان، ومل يعترفوا هبذه التسمية إالّ      
 .(3)تسليما باألمر الواقع عند اآلخرين

 نسب أتباع هذا املذهب إىل عبد اهللا بن إباض التميمي نسبة غري قياسية،              وفيما يبدو أنّ  
ن األبرز  اه ك  أنّ  ابن إباض كان يعمل يف كل نشاطاته وفقا ألوامر جابر بن زيد، إالّ             إذ يقال أنّ  

 .(4)ة اخلوارج احلكم األموي واجلماعات املعارضة وخاّصبسبب مواقفه الصرحية اجتاه
 وزميله وتلميذه   ،)5(الفقه اإلباضي فيعود قيامه إىل التابعي جابر بن زيد األزدي         عن  ا  أّم

 إسهام يف جمال الفقه     م أيّ ا عبد اهللا بن إباض فلم يقدّ       ، أمّ )6( عبيدة مسلم بن أيب كرمية     وأب
لم الكالم والسياسة، ومل يأخذ الفقه اإلباضي شكله         اإلباضي، بل كان دوره منحصرا يف ع       

بيع بن حبيب    مسلم بن أيب كرمية والرّ     ة يف القرن الثاين اهلجري على يد أيب عبيد         النهائي إالّ 
ل جابر بن زيد    س األوّ  الفضل األكرب يرجع للمؤسّ    تلميذ جابر بن زيد وأيب عبيدة معا، غري أنّ        

حكام الشرعية، وكانت مرجعيته يف ذلك القرآن الكرمي         س حياته للفتيا وإصدار األ    الذّي كرّ 
 . رأيه اخلاصية وآراء الصحابة مثّة النبّووالسّن

                                                 
 ).6( هامش 31من البحث، ص: سبقت ترمجته، ينظر *

 .33صاملرجع السابق، امي،  الّن(1)
 .وغريها. 27ص املرجع السابق، حمّمد صاſ ناصر، . 2/224، املرجع السابق، حمّمد حسني ذهƑ: ينظر (2)

 com.hewarkhayma://http مرمي بن سعيد بن علي القتبية، نظرات حول املذهب اإلباضي ،  )3(  
 .بعدها وما 43امي، املرجع السابق، صالّن:  ينظر (4)

 .41، 40من البحث، ص:  سبقت ترمجته، ينظر )5(
 .42، 41من البحث، ص : سبقت ترمجته، ينظر )6(
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اس ترمجان  د تفسريه من شيخه ابن عبّ     بالنسبة للقرآن الكرمي كان جابر بن زيد يستمّ       ف
تادة كان   ق أنّ: ن كانا على صلة وثيقة جبابر، ويذكر أبو نعيم          يذلّالقرآن، ومن جماهد وقتادة ال    

د أيضا تفسريه من ابن عمر وعبد اهللا بن مسعود، وعائشة            ، وكان يستمّ  (1)أحد تالمذة جابر  
ل من استخدموا دليل     اإلباضية أوّ  إنّ: ة فيقول شاخت    ا عن السنّ   ، أمّ  -اهللا عليهم  رضوان

ها من املصادر    على أنّ  ، وهذا يدلّ  ( (2)(ة الرسول موثوق بالطبع على استعمال عبارة سنّ     
األساسية شرط أن تكون موثوقة ومعروفة لدى الثقات اإلباضية سواء كانت قوال أم فعال أم                

 .تقريرا
ى انتشر املذهب اإلباضي يف أغلب بالد        ك هبذا املنهج من بعده تالمذته حتّ       ومتّس

، والذّي أسهم يف انتشاره كذلك ظهور        )3(ب محلة العلم  اإلسالم شرقا وغربا بفضل الطالّ    
 .(4)ف والتدوين عندهم مبكراحركيت التألي

 
ǢȲȖƫǟ ƆǠǮȱǟ  :ȳǠكǵɉǟو ȼقȦȱǟ ȯǠƭ Ž ǻɀȽ ǰȾȺȵ 
 اانب ذلك فقيه  جبما هو   را فقȔ، وإنّ   بن حمكّم اهلّواري ليس مفسّ     ا هود نّإيف احلقيقة    
ا ال بأس به من      الفقه قد نال حظّ     أنّ -ل وهلة ألّو–، إذ يلحظ قارئ تفسريه      )5( باألحكام اخبري

 يطيل النفس نوعا ما يف تفسري السور الّتي حوت كثريا من اآليات              اث جند هود  االهتمام، حي 
 مثل  ،قة باألحكام واملسائل الفقهية Ɲالف ما تقتضيه طبيعة التأليف ومنهجه يف االختصار           املتعلّ

ا باقي السور فهو يكتفي بذكر بعض النفحات التفسريية          الق، أمّ ور والطّ ساء والنّ البقرة والنّ 
 . هبا يف تلك السور أيضامع عدم إغفال ذكر اجلوانب الفقهية يف اآليات الّتي ميّرة العاّم

 :ن املالمح التالية يف عرضه للجانب الفقهي ومنه ميكن أن نتبّي

                                                 
 .3/90 ، املرجع السابق، حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا األصفهاين (1)
 .123امي، املرجع السابق، ص، نقال عن عمرو خليفة الّن18 ص،)1964أكسفورد، (مدخل إىل الشرع اإلسالمي  (2)

 . وغريه1/19الدرجيين، املرجع السابق، : ينظر )3(
 .املوقع السابقمرمي بنت سعيد بن علي القتبية، املرجع السابق،  ومابعدها، و120امي، املرجع السابق، ص الّن:ينظر (4)

 .1/54 و حمّمد املختار اسكندر، املرجع السابق، ،337عادل نويهض، املرجع السابق، ص :  ينظر )5(
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 بتقرير مذهب اإلباضية على غريه من املذاهب         ر إباضي لذلك جنده يهتمّ    هود مفسّ  .1
أقوال الفقهاء ونسبتها يف الغالب إىل       األخرى بعد ذكر اخلالف املوجود يف املسألة وذكر          

 :أصحاهبا، ومن أمثلة ذلك
Ǖ.  ņدȝ Ž ɄņǪȱǟ ǥǕرƫǟ ǥي ǠȾȒɆǵ دȝǠǤǪ: 

 ’ΛΨΤΤ;ΗΤΤΠς√≅…Ω Ω⇑π♥ΜΞΩΤÿ Ω⇑Ψ∨ Ξ×∼Ψ™Ω∧<√≅… ⇑Ψ∨ ψΡ∇ΜΞ:†Ω♥ΠΨ⇓ Ψ⇐ΜΞ… ψΣΤΤ‰ΩΤ⁄≅… ΘΩ⇑ΣΣΤΠςŸΨ⊕ΩΤ⊇ Σ◊Ω‘ΗΤΤΩΤ∏ΩΤ … :يقول تعاىل   

ω≤Σπ→Κς… .... ≈(4) (1).  

ة املرتابة ويصل أخريا إىل تقرير مذهب اإلباضية دون         كـر هـود آراء الفقهـاء يف عدّ        يذ
 أن تكون قعدت عن      باحليض ما كانت إالّ    ها تعتدّ وقول أصحابنا يف هذا أنّ    : اسـتدالل فيقول    

 .(2)د ثالثة أشهراǂيض فتعّد

ǡ .ņدȝ ŽņǪȵ ȰȵǠƩǟ ǥ ɄȾǪȺت ɂ: 

يقول ،  ŒΗΤς√ΟΡΚ…Ω Ξ†ςπρςΚ‚≅… ΘΩ⇑ΣΡ∏Ω–Κς… ⇐Κς… Ω⇑⊕Ω∝ΩΤÿ &ΘΩ⇑Σς∏ðρ ... ≈(4) (3)〈 ... … :يقول تعاىل   

 …Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω Ω⇐⌠Πς⊇ΩΩΣΤÿ ⌠¬Ρ∇⇒Ψ∨ Ω⇐Σ⁄ςϒΩΤÿΩ †_Τ–.ΩƒΚς …: هذه نسخت الّتي يف سورة البقرة      : هود

Ω⇑π±ΠςΤŠΩ≤ΩΩΤÿ ΘΩ⇑ΞΨ♥Σ⊃⇓Κς†ΨŠ Ω◊Ω⊕ΩΤŠ⁄Κς… ξ≤ΤΣπΤ→Κς… ∃…_≤πΤ↑Ω∅Ω ... ≈(234) ]234 / البقرة.[ 

 وهو  ،اسوإن كانت حامال فأجلها أبعد األجلني يف قول علي ابن أيب طالب وابن عبّ              
ها نسخ منها   ة إنّ  وقول العامّ  ، وفيها اختالف  ،انة من فقهائ  قول جابر بن زيد وأيب عبيدة والعامّ      
ي بن كعب وعمر     وهو قول أهل اخلالف، ورووه عن أبّ       ،احلامل، فجعل أجلها أن تضع محلها     

 .(4)اخلطاب وعبد اهللا بن مسعودبن 
، متنياس رضي اهللا عنهما هي حماولة اجلمع بني اآليتني املتقدّ          ة علي وابن عبّ   وحّج((
وضع بت  ة إذا قعدت أقصى األجلني فقد عملت مبقتضى اآليتني، وإن اعتدّ            املعتدّ وذلك أنّ 

 .(5)))فاق أهل األصولة الوفاة، واجلمع أوىل من الترجيح باتاحلمل، فقد تركت العمل بǔية عّد
                                                 

 .4/القالطّ (1)
 .467 ص املرجع السابق،وȇ،  حيي حمّمد بكّ:نظري، 3/374 هود، التفسري، (2)
 .4 /القالطّ (3)
 .4/374 هود، التفسري، (4)
 .3/175 القرطƑ، املرجع السابق، (5)
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 آية الطالق نزلت بعد آية       وأنّ ،صةخ االعتداد بوضع احلمل ر    بينما يرى ابن مسعود أنّ    
 .(1)سخالبقرة فحمل ذلك على الّن

ة أخرى دون استدالل، ويصف من خالفه بأهل         ر رأي اإلباضية مرّ    يقرّ اوهبذا جند هود  
 .ة يف املسائل اخلالفيةاخلالف، وهذا اإلطالق جنده كثريا يف التفسري، وخاّص

 كما هو الشأن يف     ، كان تفسري هود ليس الغرض منه استنباط األحكام الفقهية          املّ .2
 املفّسر مل يسرف يف ذكر األحكام، ومل يشغل نفسه          بعض كتب التفسري وأحكام القرآن، فإنّ     

 :كثريا بتقرير املذهب اإلباضي، والدليل على ذلك
 
ņوǕɍ: ي يف بعض املسائل الفقهية مثل ه خالف املذهب اإلباضأّن: 
Ǖ .ņدƨǟ Ǭيǿɀت ǦȱǖȆȵ ɄƩǟ ǠȾȺǣǟ Ȝȵ ǥ: 

 :(2)ذهب الفقهاء يف هذه املسألة إىل رأيني
   ȯوɉǟ ɃǕرȱǟ :ّه ال حيجبها ونسب هذا القول إىل عمر        ة ترث مع ابنها احلي وأنّ      اجلدّ أن

 واحلسن وبه   وابن مسعود وعمران بن حصني وأيب موسى وشريح، وعروة بن الزبري وعطاء            
 .أخذ اإلمام جابر بن زيد وهو مذهب اإلباضية

   ƆǠǮȱǟ ɃǕرȱǟ :ّباألب وهو قول عثمان وعلي والزبري وسعد بن             اجلدّ أن Ȕة أم األب تسق
ة أدلت بولدها فال     اجلدّ تهم يف ذلك أنّ   أيب وقاص وزيد بن ثابت والثوري واألوزاعي، وحجّ       

 .مة أم األم مع األتشاركه يف املرياث كاجلّد

 …ΞΜ†ΩΤ⊇ ψΠς√ ⇑Ρ∇Ωÿ ΙΣΠς√ βŸς√Ω ,ΙΣΩΤ’Ξ⁄ΩΩ Σ…ΩΩΤŠΚς⇐ …  …:  يف تفسريه لقوله تعاىل      ابينما جند هود  

ΨΨΘ∨ΚΡγ„ΩΤ⊇ &〉ΣΤ∏ΠΡ‘√≅… ... ≈(11) (3). 

أب األم ال يرث،     :  واجلدّ ، أبا  أبا بكر الصديق كان جيعل اجلدّ      ذكر احلسن أنّ  : يقول  
 أم األم وأم األب : تان واجلّد،ة هلا السدس إذا مل تكن أم واجلّد،يئاات ال يرثن مع األم شواجلّد

 

                                                 
 .474، 473حيي حمّمد بكوȇ، املرجع السابق، ص (1)
 .588، 587 ، صنفس املرجع (2)
 .11/ساء الّن (3)
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 .(1)ة وابنها حيوال ترث اجلّد:  يقول مثّ. بينهما السدس

 أبا، وإنزاله مرتلته عند عدمه، فليس         يوافق رأي اإلباضية يف جعل اجلدّ       اوهبذا جند هود  
حي حيث ال يرى توريثها، وكعادته      ة وابنها   لإلخوة معه شيء بينما خيالفهم يف مرياث اجلدّ       

 . هذا راجع إىل طريقته يف التأليف ومنهجه يف االختصارولعلّ يذكر اآلراء دون استدالل،
ǡ.  ņرƩǟ ȸȎƠ Ǧȵɇǟ ȰȽ ǦȱǖȆȵ ɍ ȳǕ : 

Ω∨Ω ¬Πς√ ⊗ΤΨ≠ΩΤ♥Ωÿ ¬Ρ∇⇒Ψ∨ ‚Ζς≡ ⇐Κς… Ω⇑ …: يقول تعاىل  Ψ̃|⇒Ωÿ γŒΗΤΩΤ⇒ΤΤΩ±™Σ∧<√≅… γŒΗΤΩΤ⇒Ψπ∨Σ∧<√≅… 

⇑Ψ∧ΩΤ⊇ †ΘΩ∨ πŒς∇ς∏Ω∨ ¬Ρ∇Σ⇒ΗΤΩ∧ΤÿΚς… ⇑ΨΘ∨ Σ¬Ρ∇ΨΤΗΤΩΤ∼ΩΩΤ⊇ &γŒΗΤΩΤ⇒Ψπ∨Σ∧<√≅… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω Σ¬ς∏∅Κς… ¬Ρ∇Ψ⇒ΗΤΩ∧ΤÿΞΜ†ΨŠ ¬Ρ∇〉∝⊕ΩŠ ?⇑ΨΘ∨ 

&ω×⊕ΩŠ…  ≈(25) (2) .  ّمة  وذكر آراء املفّسرين والفقهاء يقول هود يف مسألة اآل         بعد تفسري النص
، بينما يرى اإلمام    (3)وكة احلر، وال حيصن احلر اململوكة     وال حتصن اململ  : هل حتصن احلر أم ال      

 .(4)ها حتصنهأّن: جابر بن زيد 
 :ليل الثاين ل أما الّدليل األّوهذان ƴوذجان بالنسبة للّد

  ǠɆȹǠǭ :يف مسألة ما خالفا فقهيا دون        ه يكتفي يف بعض األحيان باإلشارة إىل أنّ        أّن 
 :ترجيح أحد اآلراء، ومن أمثلة ذلك

 Σ¬Σ|ΣΤΗΤΩΠς∨ΡΚ…Ω ⌡ΨΗΤΠς√≅… ¬Ρ∇ΩΤ⇒⊕Ω∂⁄ςΚ… ¬Σ|ΣΤ.ΩΩςΚ…Ω ……: ورد يف تفسري قوله تعاىل       ما  

φ⇔ΨΘ∨ Ψ◊Ω⊕ΗΤΤΩ∂ΘΩ≤√≅… ... ≈(23) (5)  الف  وأّم: ، يقول هود Əل، فإذا أرضعت امرأة الرجل من لبنه       حا ل
. ال يرى الفحل أبا   غالما أو جارية فهي مبرتلة ولده يف قول من حيرم لƏ الفحل، ومنهم من                

  ΣΜΞ;ΗΤΤς∏ΩšΩ Σ¬Σ|ΜΞ:†ΤΩΤ⇒ΤŠςΚ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ⌠⇑Ψ∨ ¬Σ|Ψ‰ΗΤςΤ∏π″ςΚ… ... .≈(23) ……: ه لƏ الفحل فهو يقول      ومن كرّ 
 …إذا أرضع من لبنه فاللƏ من صلبه، فهو ابنه : أي 

                                                 
 .1/354هود، التفسري،  (1)
 .25/ساء الّن (2)
 .1/370 ،هود، التفسري (3)
 .529، ص السابقوȇ، املرجعحيي حمّمد بكّ (4)
 .23/ساء الّن (5)
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 πŒΩ∨ΘΞ≤Σš ¬Σ|∼ς∏Ω∅ ¬Ρ∇ΣΤΤΗΤΩΤΘΩ∨ΡΚ… ¬Ρ∇Σ†ΩΤ⇒ΩŠΩ …: ص يف لƏ الفحل، قال     ومن رخّ 

¬Σ|ΣΤ.ΩΩςΚ…Ω…≈(23) قال:… Σ¬Σ|ΣΤΗΤΩΠς∨ΡΚ…Ω ⌡ΨΗΤΠς√≅… ¬Ρ∇ΩΤ⇒⊕Ω∂⁄ςΚ… ¬Σ|ΣΤ.ΩΩςΚ…Ω φ⇔ΨΘ∨ Ψ◊Ω⊕ΗΤΤΩ∂ΘΩ≤√≅…
     متمت كما حرّ  فلو كانت ابنة حلرّ   : وبناتكم من الرضاعة، قال      : ومل يقل    (23)≈…

 .(1)بناتكم
، مهاح أحد ه مل يرجّ   أنّ مع وجه االستدالل إالّ    يذكر رأيني بالنسبة للƏ الفحل       اجند هود 

 .(2)م وهو قول مجهور العلماء لƏ الفحل حيّر بن زيد يرى أنّا جابرمع أنّ

 …≅/ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ 〉ψΣΤ∼ð∝ΩΤ∈ Ω〈λς∏ΥφΤΤ±√≅… Ν…Σ≤Σ{<′≅†ΩΤ⊇ ϑðΩ… …: وكذلك ما ورد يف تفسري قوله تعاىل         

†_∧ΗΤΩ∼Ψ∈ …_ Σ⊕ΣΤ∈Ω υς∏Ω∅Ω &¬Σ|ΨΤŠΣ⇒Σ–  ...≈(103) (3). ّي هبا  ن هود احلاالت الّتي ميكن أن يصلّ       بي
ومل يذكر هذا   ،  4)(وفيه اختالف :  قال   املريض حبسب درجة مرضه من خالل هذه اآلية، مثّ        

 . املسألة خالفيةح، بل اكتفى بعرض الرأي األول واإلشارة إىل أنّالف ومل يرّجتخاال
ر يف بعض األحكام    عتقاد وإقرار وعمل قد أثّ    ين اإلسالمي هو ا    الدّ  اعتقاد هود بأنّ   إنّ .3

 :النماذجالفقهية، ويظهر ذلك واضحا يف هذه 
ņوǕ ɍ :ȸȵǘƫǟ Ǡȹȁ Ž 

 اين ليس مبؤمن ويستدلّ    الزّ ور أنّ د هود من خالل تفسري اآليات األوىل من سورة النّ         يؤكّ
 :على ذلك كاآليت 

 ΩΩ ψΣ{ϒΣΚ<†ΩΤ †Ω∧ΞΞŠ β◊ΩΤ⊇<Κ…Ω⁄ ℑ Ξ⇑ÿΨ  ϑðΨ/≅… ⇐ΜΞ… ⌠¬Σ⇒Σ{ Ω⇐Σ⇒Ψ∨ΣΤ Ψϑð/≅†ΨŠ‚ … …: ه تعاىل   ـقول  .أ

ΨζΩ∼<√≅…Ω Ξ∃≤ΤΨ›‚≅……. ≈(2) .      هما ليسا مبؤمنني، إذ نزع اهللا      ويف هذا دليل على أنّ    : يقـول هـود
 .فلو كانا مؤمنني مل يرتع الرأفة الّتي جعلها للمؤمنني… الرأفة الّتي جعل للمؤمنني منها نصيبا

                                                 
 .1/364 هود، التفسري، (1)
 .404حيي حمّمد بكوȇ، املرجع السابق، ص: ينظر (2)
 .103/ساء الّن (3)

 .1/419 هود، التفسري، 4)(
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: ، يقول هود     Σ...ŸΩπΤ↑Ω∼<√Ω †Ω∧ΣΩŠ…ΩϒΩ∅ β◊Ω⊃ΜΞ:†ð≡ Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… ≈(2) …: قولــه تعاىل      .ب
 .اين ليس مبؤمن الّز األوىل، ويف اآليتني دليل أنّوهذه اآلية تشّد

Ψ⇓…Πς∞√≅… ‚Ω Σ …: ه تعاىل   ـقول. ج Ψ̃|⇒ΩΤÿ ‚ΠςΜΞ… Ζ◊Ω∼Ψ⇓…Ωƒ ςΚ… ⊥◊ðΞ≤π↑Σ∨ Σ◊Ω∼Ψ⇓…Πς∞√≅…Ω ‚Ω :†ΩΣ™Ψ∇⇒ΩΤÿ ‚ΠςΜΞ… 

]⇐…Ωƒ ςΚ… &β∉Ξ≤π↑Σ∨ Ω⋅ΘΞ≤ΣšΩ ð∠Ψ√.ς′ ς∏Ω∅ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… ≈(3) .   زان  أي ال يفعل هذا الفعل إالّ     : يقول هود 
. ذلك الفعل على املؤمنني: م ذلك أي أي مـن أهل التوحيد، أو مشرك من أهل الكتاب، وحرّ   

 .ه مل يفعلوهأّن: أي 
 .(1)تني قبل هذه اآليتني اللّذا ما يشّدوه: وهذا حقيقة التأويل :  يقول مثّ

اين حني  ال يزين الزّ  : ه قال  أنّ )(ن عن النƑّ    س كذلك حبديث يرويه احل    كما يستدلّ . د
م اهللا  ارق حني يسرق وهو مؤمن، وال يقتل النفس الّتي حرّ         يـزين وهو مؤمن، وال يسرق السّ      
 .) (2 اإلسالم من عنقهةقبوهو مؤمن، فإذا فعل ذلك خلع ر

 ǠɆȹǠǭ :ǠيǠǤȆȱǟ ǳǠكȹ Ž 

، ŒΗΤΩΤ⇒Ω±™Σ∧<√≅…Ω Ω⇑Ψ∨ Ψ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… ‚ΠςΜΞ… †Ω∨ πŒς∇ς∏Ω∨ ∃¬Σ|Σ⇒ΗΤΩ∧ΤÿΚς…… ≈(24) (3)〈 ! …: يف قوله تعاىل    

أي من  )) …ΠςΜΞ… †Ω∨ πŒς∇ς∏Ω∨ ∃¬Σ|Σ⇒ΗΤΩ∧ΤÿΚς‚((… يت هلن األزواج  آلواǂصنات ها هنا ال   : يقول هود 
 وقعت يف سهم رجل فإن كانت من        ن أرض الشرك وهلا زوج مثĉّ     السبايا، فإذا سبيت امرأة م    

ى وإن كانت ليست حبامل مل يقرهبا حتّ      . ى تضع محلها  أهل الكتاب وكانت حامال مل يطأها حتّ      
ى وإن كانت من غري أهل الكتاب مل يطأها حتّ        . حتيض، وإن مل يكن هلا زوج فكذلك أيضا       

، وصلت  إال اهللا، حمّمد رسول اهللا وما جاء به حقّ        فإذا قالت ال إله     . يم باإلسالم وتصلّ  تتكلّ
 .(4)ى تضع محلها أن تكون حامال فيكف عنها حّتاستربأها حبيضة، إالّ

 
                                                 

 . ومابعدها3/159هود، التفسري،  (1)
 باب  احلدود، كتاب   ،ابن حجر العسقالين، فتح البارئ    : ينظروقد رواه البخاري يف الصحيح،      . 3/160 ،نفـس املرجع   2)

 اإلميان  كتاب اإلميان، باب بيان نقصان     بشرح النووي،    ، ومسـلم يف الصحيح    12/116 ،6809إمث الـزناة، رقـم      
 .2/230، 200رقم … باملعاصي 

 .24/ساء الّن (3)
 .1/366 هود، التفسري، (4)
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 ǠǮȱǠǭ :ȸديȱǟ Ž ǥɀǹɋǟ Ž 

 ⊆ΜΞ…Ω Ξ⇐†ΩΩ⊃ΜΞ:†ð≡ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… Ν…ΣΤ∏ΩΤΤΩ<∈≅… Ν…Σ™Ψ∏″ςΚ†ΩΤ⇐ …: وذلـك مـن خالل قوله تعاىل        

∃†Ω∧ΣΩΤ⇒∼ΩΤŠ…   إىل قوـله … Ν…Σ⊆ΠςΤ≅…Ω ϑðΩ/≅… ψΡ∇Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐Σðρ⌠≤ΣΤ ≈(10) (1) .     يقول هود بعد ذكر سبب
 به اإلسالم واإلميان الذّي      سبب تسمية املنافق باألخ املؤمن ملا أقرّ       أنّ: الـرتول وتفسري اآليتني   

 .(2)ةآخى اهللا بني أهله به وليس بأخيه يف الوالية عند اهللا وال يف اǂّب
ـ  يخ هود اهلّواري، فإن كان خيرج عن املذهب        ن خـالل هذه األمثلة تظهر زيادات الشّ       م

 دا يؤكّ اإلباضي يف بعض األحكام الفقهية كما الحظنا، فهو ال يتساهل يف اجلانب العقدي، ممّ             
 .عه للعقيدة اإلباضيةتشّي

ر ذلك من    هود اهلّواري بالقراءات ويستعني هبا يف بيان األحكام الفقهية، ويظه          يهتّم .4
 .Ν…ΘΣ∧ΨΚς…Ω ΘΩ”Ω™<√≅… Ω〈Ω≤∧Σ⊕<√≅…Ω &ΨΠς∏Ψ√ ... ≈(196) (3) …: خالل قوله تعاىل 

 والعمرة فريضتان ما خال عبد اهللا بن مسعود،          احلجّ ة جممعون على أنّ   والعاّم: يقول هود   
فع  ور ع، فيقرأ على هذا التفسري بنصب احلجّ        فريضة، والعمرة تطوّ   ّجاحل: ه كان يقول    فإّن

 .صب كليهما بالّن)(ة على حديث النƑّ  والعمرة هللا، وتقرأ العاّم:العمرة، يقول 
 .(5) يقصد عند اإلباضية(4)وهو العدل املأخوذ به: ة بقوله ح قراءة العاّم يرّجمثّ

انسجاما مع منهجه يف التفسري يف عدم اإلسهاب يف سوق األحكام الفقهية، جند                .5
 تفسريه ليس   دا أنّ ل القارئ إىل كتب يف الفقه، جتنبا للتطويل، مؤكّ        املفّسر يف بعض األحيان حيي    

ات من  لبسȔ املسائل الفقهية، بل هو بيان وتوضيح لآليات القرآنية مبا يعني على تصحيح الذّ              
 .خالل معرفة احلالل واحلرام

 :لتاليةوطريقة املفّسر يف اإلحالة هي اإلشارة إىل عنوان الكتاب مباشرة كما هو يف األمثلة ا

                                                 
 .10، 9/احلجرات  (1)
 .4/188 هود، التفسري، (2)
 .196/ البقرة  (3)
 .1/184 هود، التفسري، (4)
أبو إسحاق إبراهيم : خمتصر يف األصول والفقه، تعليق : اوين، كتاب الوضعنأيب زكرياء حيي بن أيب اخلري اجل: ينظر (5)

 . 324وȇ ، املرجع السابق، ص، وحيي حمّمد بك204ّ ص ،)1:مطبعة الفجالة اجلديدة، ط(أطفيش 
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يعين الزكاة املفروضة على    : يقول هود .ΘΩ∧Ψ∨Ω ⌠¬ΣΗΤΩ⇒Τ<∈ΩƒΩ⁄ Ω⇐ΣΤ⊆Ψ⊃⇒ΣΤÿ ≈(3) (1)† …: يف قوله تعاىل    . أ

. مر والزبيب  والشعري والتّ  ة، واإلبل والبقر والغنم والربّ     يف الذهب والفضّ   )( الرسول   ما سنّ 
ى يباع فتكون فيه    اة حتّ وما سوى ذلك فليس فيه زك     : ويف قـول احلسن وغريه عن أصحابنا        

 وبعض أصحابنا جيعل الذرة مع الّرب. ى إن كان له مال كيه مع ماله إذا زكّزكـاة األموال، يزّ 
    رنا ذلك يف أحاديث   وقد فسّ : ف يف فقه احلديث بقوله     إىل مؤلّ   املفّسـر   حيـيل  والشـعري، مثّ  

 Ν…Σ∧∼Ψ∈ςΚ†ΩΤ⊇ Ω〈λς∏ΥφΤ±√≅… Ν…Σ…ƒ∫Ω ... …: ر هـذه اإلحالة يف تفسريه لقوله تعاىل         ويكـرّ . (2)الـزكاة 

Ω〈λΤΩ{ΘΩ∞√≅……  ≈(78) (3) رسول رناها يف أحاديث الزكاة على ما سنّ  ا الزكاة فقد فسّ    وأمّ : بقوله 

 .(4) فيها)( اهللا

 ∨ς′ΞΜ…Ω ¬ΣΤΤŠΩ≤Ω∂ ℑ Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… ð♦∼ς∏ΩΤ⊇ ψΡ∇∼ς∏Ω∅ ε—†ΤΩΤ⇒Σ– ⇐Κς… Ν…Σ≤Σ±πΤ⊆ΩΤ Ω⇑Ψ… …: يف قوله تعاىل    . ب

Ψ〈λς∏ΥφΤ±√≅……    إىل قوله ….  ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ΠςŸΤΤΩ∅ςΚ… Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<∏Ψ√ †_ΤŠ…ΩϒΩ∅ †_Τ⇒∼ΤΞΘΣ∨ ≈(102) (5) .  يكتفي هود
رنا صالة اخلوف يف    وقد فسّ : ف يف الفقه بقوله    حييل إىل مؤلّ   بتفسري ما يراه جديرا بالتفسري مثّ     

 ⊆ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ 〉ψΣΤ∼ð∝ΩΤ∈ Ω〈λς∏ΥφΤΤ±√≅… Ν…Σ≤Σ{<′≅†ΩΤ… …:   وحييل إليه أيضا يف تفسري قوله تعاىل      . (6)سنن الصالة 

ϑðΩ/≅… †_∧ΗΤΩ∼Ψ∈ …_ Σ⊕ΣΤ∈Ω υς∏Ω∅Ω &¬Σ|ΨΤŠΣ⇒Σ–…  ≈(103) (7) . (8)وهو يف سنن الصالة: بقوله. 

فات يف   هلود بن حمكّم اهلّواري مؤلّ     من خالل هذه النماذج يظهر من سياق الكالم أنّ        
 هذا التفسري   فات إالّ  املصادر اإلباضية مل تذكر لنا شيئا عن هذه املؤلّ           أنّ احلديث والفقه، إالّ  

                                                 
 .3/البقرة  (1)
 .1/82، هود، التفسري (2)
 78/احلج  (3)
 .3/129، هود، التفسري (4)
 .102، 101/ساء الّن (5)
 .1/416، هود، التفسري (6)
 .103/ساء الّن (7)
 .1/419 التفسري،هود،  (8)
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يخ الفاضل باحلاج بن سعيد شريفي بعد إغفال دام سنوات بل            ور على يد الشّ   الذّي رأى النّ  
 .عصور، والذّي جعلته مناط البحث والدراسة

ه تارة  ن أنّ هي يتبيّ  ما تناولناه من مالمح وƴاذج يف اجلانب الفق         منهج هود يف كلّ    إنّ. 6
ه إباضي  يسلك مسلك العرض والتوجيه، وتارة يسلك مسلك املناقشة والترجيح، ونظرا ألنّ           

ح املذهب اإلباضي، وإن كان هناك بعض املسائل الّتي          ه يف الغالب يرجّ    فإنّ ،املذهب والرتعة 
 .خالف فيها هذا املذهب كما الحظنا

 
ƫǟǢȲȖ ǬȱǠǮȱǟ  :Ⱥȝ ȳǠكǵɉǟ ȓǠǤȺǪȅǟ ȧرȕǻɀȽ د 

ر يهتم مبعاين األلفاȗ القرآنية ودالالهتا ، وليس كذلك         د مفسّ  اهلّواري ليس جمرّ   ا هود إنّ
ما هو ذلك العامل الفقيه الذّي يستنبȔ األحكام على         د خمتصر لتفسري بن سالّم األصل، وإنّ      جمّر

  وربȔ اآليات  ، للمسألة على ضوء مجيع ما ورد فيها من نصوص القرآن الكرمي            هأساس نظر 
بعض، ويستنبȔ أيضا من اآلثار الواردة يف املسألة سواء كانت أحاديث نبوية أم             باملماثلة بعضها   

غة، أقوال الصحابة أم الّتابعني، كما يستنبȔ من دالالت األلفاȗ القرآنية مستعينا بأدوات اللّ             
ة أو غري   ه حيتكم يف بعض األحيان إىل أسباب الرتول أو القراءات أو القواعد األصولي             كما أنّ 
 .ذلك

 :وإليك بعض النماذج التطبيقية 

ς∏Ω∅Ω Ψ Ρ√Ω∧<√≅… ΙΣς√ ΘΩ⇑ΣΡ∈πƒ…  ! …: فمـن مقابلـة القـرآن بالقرآن قوله تعاىل           .1 Ψ⁄ 

ΘΩ⇑ΣΡΤΩπ♥Ψ{Ω γ&∩Σ≤⊕Ω∧<√≅†ΨŠ ‚Ω 〉∪Πς∏ς∇ΣΤ }♦πΤ⊃ΩΤ⇓ ‚ΠςΜΞ… &†ΩΩ⊕⌠♠Σ ... ≈(233) (1) .   يقـول هود كقوله :  

…  …‚Ω 〉∪ΠΨ∏ς∇ΣΤÿ ϑðΣ/≅… †[♥<⊃ΩΤ⇓ ‚ΠςΜΞ… :†Ω∨ &†ΩΗΩΤ…ƒ∫ ... ≈(7) (2)  ،   وكقوله  . أي مـا أعطاها :… π⊂Ψ⊃⇒Σ∼Ψ√ 

Σ′ ξ◊Ω⊕Ω♠ ⇑ΨΘ∨ −∃ΨΨΤΩ⊕Ω♠ ... ≈(7) (3)     ني معىن املعروف من خالل      اهلّواري يبّ  ا، وهكـذا جنـد هود
 (4).فقة على الزوجةمقابلة النصوص املماثلة بعضها لبعض ويستنبȔ حكما فقهيا يتعلق مبقدار الن

                                                 
 .233/البقرة  (1)
 .7/الق الطّ (2)
 .7/الق الطّ (3)
 .1/223هود، التفسري،  (4)



 .     منهƨ هود بن محكّم الهّواري في التفسير بالرأي وما يتعلق به   : الفصل الرابع
 

 189

 ωΘΣ|Ψ√Ω †φΤΤΤΤΤ⇒<∏Ω⊕Ω– ƒΨ√.ΩΩ∨ †ΘΩ∧Ψ∨ ð∉Ω≤ΩΤ … :ومـن مقابلـة القـرآن بالسنة قوله تعاىل           .2

γ⇐…ΩŸΨ√.Ω<√≅… &φΣΤŠΩ≤<∈ςΚ‚≅…Ω…  ≈(33) (1) .    ّاملوايل هم العصبة مستنبطا ذلك      فيذهـب هود إىل أن 

أحلقوا املال  ( (ال رسول اهللا    ق: اس رضي اهللا عنه أنه قال        عبّ ابنمـن حديث يرويه عن      
 . (2)بالفرائض، فما أبقت الفرائض فألوىل رحم ذكر

 على ذكر فقه السلف من الصحابة والّتابعني        ا حريص اا من أقوال الفقهاء فنجد هود     أّم .3
 فيها خمتلف القضايا     الّتي تعاž   لذلك فهو يصدر كثريا من املباحث      ،-رضـوان اهللا علـيهم    –

 . فقهاء الصحابة والّتابعنيالفقهية بذكر آراء
فمـن الصحابة عبد اهللا بن مسعود وعلي بن أيب طالب وعمر بن اخلطاب، وعبد اهللا بن                 

 .اس وعائشة وغريهمعمر وابن عّب
احلسن البصري وجماهد وعطاء وسعيد بن جبري وغريهم، واألمثلة على ذلك           : ومـن الّتابعني    
 .كثرية يف تفسريه

 :يقول هود . γψΨ∈ςΚ… Ω〈λς∏ϑð±√≅… γ∉ΣΤ√ΣŸΨ√ Ξ♦∧Πς↑√≅… ... ≈(78) (3) …: فمثال يف قوله تعاىل 

اعة مليقات هذه الصالة،     هذه السّ  والذّي ال إله غريه، إنّ    :  عبد اهللا بن مسعود قال       ذكـروا أنّ  
: اس فيقول ح هود قول ابن عبّ     يرجّ مثّ. زواهلا وميلها : اس  وتفسري ابن عبّ  … يعـين املغـرب     

 .(4)ةعجب إلينا، وهو قول العاّماس أوقول ابن عّب
 Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… Ν…Σ;.ð∞ΤΩ– Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐ΣŠΞ⁄†µµΩ〉š ϑðΩ/≅… ΙΣςΤ√Σ♠Ω⁄Ω Ω⇐⌠Ω⊕⌠♥ΩΤÿΩ ℑ† …: وكذلك يف قوله تعاىل     

Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… …[ †φΤΤΤ♥ΩΤ⊇ ⇐Κς… Νϖ…Ρ∏ΠςΤΤΩ⊆ΣΤÿ ςΚ… Νϖ…Σ‰ςΠ∏φΤΤ±Σÿ ςΚ… Ω⊗ϑð≠ΤΤΩ⊆ΣΤ ψΞÿΨŸΤÿΚς… ¬ΣΣΤ∏Σ–⁄ςΚ…Ω ⌠⇑ΨΘ∨ ]∪ΗΤς∏Ψ ςΚ… Ν…πΤΩ⊃⇒ΣΤÿ 

φ⇔Ψ∨ &Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… Ω∠Ψ√.Ω′ ψΣς√ χ∞Ψ ℑ ∃†ΩΤπ∼Τ⇓ϑ〉Ÿ√≅… ψΣς√Ω ℑ Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅… }‡…ðϒΩ∅ }ψ∼Ψℵ≠Ω∅ ≈(33) (5) . 

   القرآين ويتبعه ببعض اآلراء الفقهية يف كيفية إقامة حّديذكر هود سبب نزول النّص

                                                 
 .33/ساء الّن (1)
 .128من البحث، ص : واحلديث سبق خترجيه ينظر، 376، 1/375 هود، التفسري، (2)
 .78/اإلسراء  (3)
 .2/436 هود، التفسري، (4)
 .33/املائدة  (5)
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وذكر عنه  . نفي بالسيف : ه قال   ذكر عن احلسن أنّ   : سن فيقول  يذكر أخريا رأيا للح    احلرابة، مثّ 
ة من  والعاّم: ح هود هذا الرأي األخري، فيقول        يرجّ مثّ. ذلك إىل الوايل يصنع ما شاء     : قال  

 .(1)فقهائنا على قول احلسن
ة فقهاء مذهبه وعلى رأسهم       وخاصّ ، يكثر من آراء فقهاء األمصار      اكما جند هود  
 .ي جابر بن زيد وتلميذه أبو عبيدةصاحب املذهب اإلباض

، Ν…ΣŸΞπ→Κς…Ω πΩς′ ξŸΩ∅ ψΡ∇⇒ΨΘ∨ ... ≈(2) (2) ... …: ومن أمثلة ذلك ما استنبطه من قوله تعاىل         
ة وغشيها قبل أن يشهد فقد      فإذا هو أراد أن يراجعها قبل أن تنقضي العدّ        : حيـث يقول هود     

 .(4) يقصد فقهاء اإلباضية،(3)ة من فقهائنالعاّمحرمت عليه يف قول جابر بن زيد وأيب عبيدة وا
: غة، فمثل ذلك ما أورده  يف قوله تعاىل        ا عن استنباطه لألحكام الفقهية على أساس اللّ       وأّم .4

…..ςΚ… Σ¬ΣΤ⌠♥Ω∧ΗΤΤς√ ƒ∫:†φΤΤ♥ΠΨ⇒√≅… ⌠¬ς∏ΩΤ⊇ Ν…ΣŸΨ•ΩΤ _∫:†Ω∨ Ν…Σ∧ΘΩ∧Ω∼ΩΩΤ⊇ …_Ÿ∼Ψ⊕Ω″ †_Τ‰ΘΞ∼ð≡ ... ≈(6)  (5). 

هم اختلفوا يف املالمسة،     وعطاء وسعيد بن جبري أنّ     ري ذكروا عن عبيد بن عم     :يقول هود   
بن افخرج عليهم   . هو مادون اجلماع، وقال عبيد بن عمري هو اجلماع        : فقال سعيد وعطاء    

] يعين به عبيد بن عمري    [أخطأ املوليان وأصاب العريب،     : ا قالوا فقال  اس فسألوه وأخربوه عمّ   عّب
: مساللّ: ه قال ذكروا عن علي أنّ   :  ويضيف هود  ،ي ويعفّ  اهللا يكنّ  ولكّناجلماع،  : املالمسة

اس ح هود قول ابن عبّ     يرجّ مس باليد، مثّ  اللّ: املالمسة: بن مسعود ا وقال   ،ىه كنّ اجلماع، ولكنّ 
 .(6)والقول عندنا قول ابن عباس وعلي وبه نأخذ: وعلي، فيقول

  باملالمسة، مثّ  )اجلماع(كناية الواردة يف لفظ     فاملفّسر يف هذه اآلية القرآنية يعرض مسألة ال       
 يف بعض األحيان جند الكناية أبلغ منوى يف هذا املوضع،  لذلك كّن، اهللا تعاىل عفيفن أنّيبّي

                                                 
 .1/467 ،هود، التفسري (1)
 .2/الق الطّ (2)
 .4/371 هود، التفسري، (3)
 .465وȇ، املرجع السابق، ص حيي حمّمد بكّ: ينظر (4)
 .6/املائدة  (5)
ه بالعلم القالص، طبع    حمّمد بن يوسف أطفيش يف الذهب اخلالص املنوّ       : ، وقد أشار إىل ذلك      1/453 هـود، التفسري،   (6)

 وما  ،123 ص   ،)م1980هـ،  1400،  2: ط .بعة البعث، قسنطينة، اجلزائر   مط(إبراهيم أطفيش   أبو إسحاق   : وتعليق  
 .بعدها وغريه
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 . املفّسر بإظهاره وبىن على أساسه حكما فقهيا، لذلك اهتّم التصريح، وهو جانب بالغي مهّم
غوية، احية اللّ  منهما من النّ    وتوجيه كلّ   القرآين وعلى أساس ورود القراءتني للنصّ     .5

 .(2)، وقد سبقت اإلشارة إليه)Ν…ΘΣ∧ΨΚς…Ω ΘΩ”Ω™<√≅… Ω〈Ω≤∧Σ⊕<√≅…Ω &ΨΠς∏Ψ√…  ≈(196) )1 …: فمثله قوله تعاىل 

ل هود يف بيان    يفّص. (3) أساس أسباب الرتول فمن مثل ذلك آية الظهار         لىا ع أّم .6
  ة فّسرين والفقهاء مستنبطا من ذلك أحكاما فقهية خاصّ        الظهار وكفارته وفقا ملا رواه عن امل      

        وهو يف عمله هذا ال يغفل عن ذكر رأي فقهاء اإلباضية، وترجيحه                ،يف أحكام الكفارة  
 .(4)يف الغالب
م سخ يف استنباط األحكام الفقهية، وذلك مبعرفة املتقدّ         يستعني هود اهلّواري بالنّ    .7
 ∨Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω Ω⇐⌠Πς⊇ΩΩΣΤÿ ⌠¬Ρ∇⇒Ψ …: ذلك ما أورده يف قوله تعاىل        ر يف الرتول، ومن مثل       واملتأّخ

Ω⇐Σ⁄ςϒΩΤÿΩ †_Τ–.Ωƒ Κς… Ω⇑π±ΠςΤŠΩ≤ΩΩΤÿ ΘΩ⇑ΞΨ♥Σ⊃⇓Κς†ΨŠ Ω◊Ω⊕ΩΤŠ⁄Κς… ξ≤ΤΣπΤ→Κς… ∃…_≤πΤ↑Ω∅Ω.... ≈(234) (5).  يقول هود

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω φ⌠Πς⊇ΩΩΣΤÿ ⌠¬Σ|⇒Ψ∨ Ω⇐Σ⁄ΩϒΩΤÿΩ †_Τ–.Ωƒ …: نسخت هذه اآلية الّتي بعدها يف التأليف         Κς… 

⊥◊ΘΩ∼Ψ″Ω ψΞΞ–.Ωƒ ΚΚς‚ΨΠ †[Τ⊕ΗΤΤΩΘΩ∨ ς√ΞΜ… Ξ⌠ΤΩ™<√≅… Ω⁄κΩ∅ &ω“…Ω≤ΜΞ… ... ≈(240)  ]وهذه قبل هذه ]240 /البقرة ، 

 .يف الترتيل، ووضعت يف هذا املوضع
ـ  جلني، حيث   أجلها أبعد األ   اس وعلي أنّ  ح هود قول ابن عبّ    ة احلامل، فريجّ  ا عـن عدّ   أّم
 ŒΗΤς√ΟΡΚ…Ω Ξ†ςπρςΚ‚≅… ΘΩ⇑ΣΡ∏Ω–Κς… ⇐Κς… Ω⇑⊕Ω∝ΩΤÿ〈 ... …: ما قول اهللا  هبذا نأخذ وعليه نعتمد، وإنّ    : يقـول   

&ΘΩ⇑Σς∏ðρ .... ≈(4) ّعنهّن، يف املط ż(6) أزواجهنلقات دون املتو. 

                                                 
 .196/البقرة   )1(

 .186ص البحث، من :ينظر (2)
 .4 إىل 1/اŎادلة  (3)
 . وما بعدها4/304 هود، التفسري،: ينظر (4)
 .234/ البقرة  (5)
 .226، 1/225هود، التفسري،  (6)
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القرآنية من   اآليات   يف اهلّواري يبين أحكامه الفقهية على أساس ما ورد          اوهكـذا جند هود   
ر يف الرتول،   م واملتأخّ ما العربة مبعرفة املتقدّ   نسـخ دون اعتبار لترتيب اآليات يف املصحف، وإنّ        

 .(1)ات ومعامالتد يف األحكام العملية من عباسخ ال يكون إالّ الّنعلما أنّ
 وذلك من خالل    ، الذرائع كما جند هلود اهلّواري نزعة أصولية تظهر يف أخذه بسدّ           .8
 ΩΤ⇒‰ΩΤΩ{Ω ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ :†φΤ∼Ψ⊇ ΘΩ⇐Κς… ð♦πΤ⊃Πς⇒√≅… Ξ♦πΤ⊃Πς⇒√≅†ΨΤŠ φκφΤΤΤ⊕<√≅…Ω Ξ⇐κφΤΤΤ⊕<√≅†ΨΤŠ ð∪⇓ςΚ‚≅…Ω† … :ىل  قوله تعا 

Ψ∪⇓ςΚ‚≅†ΨΤŠ φΡ′ΡΚ‚≅…Ω Ξ⇐Ρ′ΡΚ‚≅†ΨΤŠ ΩΘ⇑ΤΘΨ♥√≅…Ω ΘΞ⇑ΘΨ♥√≅†ΨΤŠ ð—Σ≤Σ•<√≅…Ω &χ↓†φ±Ψ∈ ... ≈(45) (2)   حيث يقول ،
ه أنزله يف الكتب     ما ذكر اهللا يف القرآن أنّ       وكلّ ،ة على هذه األمّ   وهذه اآلية مفروضة  : هود  

 ويف ذلك   ،ه يف كتاب اهللا ومل ينسخه      مل ينسخه يف القرآن، فهو ثابت يعمل به، ألنّ         األوىل مثّ 
 من مل حيكم من أهل القرآن مبا أنزل اهللا فيه فهو كافر ظامل فاسق، كما كان يكفر              دليل على أنّ  

 . الكتاب بغري ما أنزل اهللا يف التوراة واإلجنيلبه من حكم من أهل
... فس والعني بالعني  فس بالنّ  النّ  علينا يف كتابنا مثل ما عليهم يف كتبهم من أنّ          أال ترى أنّ  

ا ومنهم مبا أنزل اهللا يف كتابه وعلى ألسنة رسله فهو كافر            كذلك من مل حيكم منّ    . إىل آخر اآلية  
اصطالح األصوليني إغالق مجيع الوسائل الّتي توصل إىل          الذرائع يف    وسّد. (3)ظامل فاسق 

ǂالقاعدة عندهم، ما أوصل إىل      ور شرعا، وإن كان ظاهر هذه الوسائل مباحا وذلك ألنّ         ظا 
 أن املالكية اشتهروا     إالّ ، الذرائع وإن كان أخذ به كثري من الفقهاء        ، وسدّ (4)احلرام فهو حرام  

 كما أخذ به فقهاء اإلباضية حيث يقول        ،(5)من املراجع به، ينسب إليهم دون غريهم يف كثري        
 من مل حيكم مبا أنزل اهللا من مجيع         والذّي ندين اهللا به، ونعتقده هو أنّ      : باحلاج بن سعيد شريفي   

 .(6) به أقوام دون أقوام وال أتباع دين دون أتباع دين آخراألديان فهو كافر فاسق ال خيّص

                                                 
 .2/544، قاملرجع السابالزرقاين،  (1)
 .45/املائدة  (2)
 .475، 1/474 هود، التفسري، (3)
،  وما بعدها3/147 ،)م1977هـ، 1397، 2:ط. دار الفكر، بريوت، لبنان(، ابن قيم اجلوزية، أعالم املوقعني: ينظر (4)

 .وغريه
 . 250، ص)م1994 هـ،1415، 4:ط. مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان(عبد الكرمي زيدان، الوجيز يف أصول الفقه  (5)
 )1(، ينظر هامش 1/475هود، التفسري،  (6)
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ومنه ،  د اهلّواري وطرقه يف استنباط األحكام الفقهية       هذا ما الحظناه حول منهج هو      اإذ
 عمله يف تفسري كتاب اهللا العزيز ليس        ضح شخصية املفّسر العلمية وإملامه بعلوم التفسري، وأنّ       تّت
د اختصار لألصل فحسب، بل اجتهادات هود وإضافاته واضحة جتعل منه حبق إماما من               جمّر

 .أئمة التفسري
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 ǬǶǤƫǟƆǠǮȱǟ :ȻǠƟɍǟǎȲȱǟ ņȺȱǟ ɃɀȢ ǻɀȽ ƘȆȦت Ž ɄȡɎǤȱǟ ɃɀǶ 
  

 حيث جند هودا قد     ،إنّ حـظّ اللّغة ليس كحظّ الفقه يف تفسري هود بن حمكّم اهلّواري             
 .أغفل كثريا من اجلوانب اللّغوية والّنحوية والبالغية املهّمة، وهذه طريقة املتقّدمني يف التفسري

ب التفسري املعروف، وهو كتاب     وهو صاح : يذكـر الشماخي هودا يف السري، فيقول      
 .)1(جليل يف تفسري كالم اهللا، مل يتعّرض فيه للّنحو واإلعراب، بل على طريقة املتقّدمني

وقد ألّف هود عّدة كتب، اشتهر منها تفسريه للقرآن الكرمي          : ويقـول علي حيي معّمر       
 على بيان معاين اآليات     عـلى طريقة السلف، ال يتعّرض فيه للّناحية اللّغوية، ولكّنه يقتصر فيه           

 .)2(الكرمية واستخراج ما تتضمنه من حكم وأحكام
وبناء على ما سبق أجد هودا قد أمهل اجلوانب اللّغوية الّنحوية البالغية يف تفسريه، وإن               
وجـدت فهي قليلة ونادرة، وهذا يرجع إىل تأثّره بالسلف يف العملية التفسريية من جهة، وإىل                

ة أخرى، ويظهر ذلك من خالل منهجه يف التعامل مع مفردات القرآن         طبـيعة املختصر من جه    
 .الكرمي ومعاجلتها من شىت اجلوانب اللغوية والنحوية والبالغية

 عن ضرورة اإلملام هبذه اجلوانب وذكرها يف مجلة العلوم          همة كتاب م هود يف مقدّ   لقد تكلّ   
رف تفسري القرآن إال من عرف اثنيت       ه ال يع  وإّن: "الـّتي جيب أن يضطلع هبا املفّسر حيث قال        

اسخ واملنسوخ، والتقدمي والتأخري، واملقطوع واملوصول،      ي واملدين، والنّ  املكّ: عشـرة خصـلة     
 .(3)"واخلاص والعام، واإلضمار والعربية

، Ω♥Ψ∏ΨŠ ϑωΨΤŠΩ≤Ω∅ ω⇐γκ‰ΣΘ∨ ≈(195) (4)†⇐[ … :ا نزل القرآن الكرمي بلسان العرب لقوله تعاىل        وملّ 

وخلرب يرويه الكلƑ عن أيب     )ΤΤ⇓…ƒ∫⌠≤ΣΤ∈ †ΘΖΤ∼ΨΤŠΩ≤Ω∅ Ω⁄κΤΩΤ∅ Ψ′ ω“ΩΨ∅ ¬ΣΠς∏Ω⊕ςΠ√ Ω⇐Σ⊆ΠςΩΤÿ ≈(28) )5]† … :وقوله
اس ع النّ سحالل وحرام ال ي   : نزل القرآن على أربعة أوجه      : "ه قال   اس أنّ عّبابن  صاſ عن   

                                                 
 .1/16 هود، التفسري،: ينظر )1(
 .1/138اإلباضية يف موكب الّتاريخ، املرجع السابق،  )2(

 1/71  هود، التفسري، (3)
 195/  الشعراء (4)

 28/ الزمر  )5(
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 Ω⇐ΣΨ♠.ΘΩ≤√≅…Ω… …،مه إال اهللا  جهله، وتفسري يعلمه العلماء، وعربية تعرفها العرب، وتأويل ال يعل         

ℑ γψ<∏Ψ⊕<√≅… Ω⇐Ρ√Σ⊆ΩΤÿ †Πς⇒Ω∨…ƒ∫ −ΨΨŠ ΘβΡ ⌠⇑ΨΘ∨ ΨŸ⇒Ψ∅ %†ΩΤ⇒ΘΨΤŠΩ⁄ ... ≈(7) ] من  ا إذ فال بدّ ،  (1) ]7/ آل عمرآن 
 .ى نقف على مدلول األلفاȗ القرآنيةغة وعلومها ومهاماهتا حّتمعرفة هذه اللّ

     Ƒالقرآن فمن جهة لسان العرب يفهم، وال سبيل        م  فمن أراد تفهّ  : يقول اإلمام الشاط
ه ال  ه عريب، وإنّ   القرآن نزل بلسان العرب، وإنّ     إنّ. …ب فهمه من غري هذه اجلهة       إىل تطلّ 

ة، وأساليب معانيها،   ه أنزل على لسان معهود العرب يف ألفاظها اخلاصّ         عجمة فيه، فبمعىن أنّ   
 يراد به ظاهره، وبالعام يراد به العام يف وجه          ختاطب بالعام :  فطرت عليه من لساهنا       فيما هاوأّن

وكل ذلك يعرف من    . اهراهر يراد به غري الظّ    واخلاص يف وجه، وبالعام يراد به اخلاص، والظّ       
له، له عن آخره، أو آخره عن أوّ       م بالكالم ينبǜ أوّ   ل الكالم أو أوسطه أو آخره، وتتكلّ       أّو

ي الشيء الواحد بأمساء كثرية،      رة، وتسمّ م بالشيء يعرف باملعىن كما يعرف باإلشا       وتتكلّ
 هذا معروف عندها ال ترتاب يف شيء منه هي وال من             واألشياء الكثرية باسم الواحد، وكلّ    

 . (2)"ق بعلم كالمهاتعلّ
م يف كتاب اهللا     المرئ يؤمن باهللا، واليوم اآلخر أن يتكلّ       ال حيلّ : "ومن قبله مقولة جماهد   
 .(3)إذا مل يكن عاملا بلغات العرب

 العلماء منذ عصر الصحابة والّتابعني بلغة العرب لتفسري بعض آيات             ومن هنا اهتمّ   
إحدى أدوات هي غة وأسرارها   القرآن الكرمي بطريق الرأي واالجتهاد، فكانت معرفة أوضاع اللّ        

غة لفهم معاين الترتيل، حيث جعل منها        هود كذلك بعلوم اللّ    ، فال عجب أن يهتمّ    (4)االجتهاد
الحظه من خالل   نني الستيعاب ما أشكل فهمه من ألفاȗ القرآن الكرمي، وهذا ما سوف              املع

 .غوي يف تفسري هوديف االجتاه اللّ: املطلب األول  :اآليت 
 .حوي يف تفسري هوديف االجتاه الّن: املطلب الثاين  
 .يف االجتاه البالغي يف تفسري هود: املطلب الثالث  

                                                 
 .1/268 و 1/69،  هود، التفسري  (1)

    ،)ط: د.، بريوت، لبنانةدار الكتاب العلمي(عبد اهللا دراز وآخرون، : يعة، شرح وختريج  املوافقات يف أصول الشر (2)
2/50. 

 .1/368املرجع السابق، الزركشي،  : ينظر  (3)
 .1/45، املرجع السابقهƑ، ذ حمّمد حسني ال (4)
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 ȯوɉǟ ǢȲȖƫǟ :ǟ ȻǠƟɍǟǎȲȱǻɀȽ ƘȆȦت Ž ɃɀȢ 
 هو االهتمام مبعاين    ،ل ما ينبغي أن ينشغل به املقبل على تفسري القرآن الكرمي            أوّ إنّ 

ل  أوّ أنّ: مة كتابه على     الراغب االصفهاين يف مقدّ    املفردات، وحتقيق األلفاȗ القرآنية، فقد نصّ     
فظية حتقيق األلفاȗ    اللّ فظية، ومن العلوم  ما حيتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللّ          

املفردة، فتحصيل معاين مفردات ألفاȗ القرآن يف كونه من أوائل املعاون ملن يريد أن يدرك                 
  ŕمعانيه، كتحصيل اللĈبĈوليس ذلك نافعا يف    . ل املعاون يف بناء ما يريد أن يبنيه        يف كونه من أوّ    ن

 كالم  لفاȗ القرآن هي لبّ    علم من علوم الشرع، فأ     علم القرآن فقȔ، بل هو نافع يف كلّ        
    العرب وزبدته، وواستطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء واحلكماء يف أحكامهم               

 .(1)وحكمهم
غوية، غوي أللفاȗ القرآن الكرمي، وخاض يف بعض املباحث اللّ         هود بالبيان اللّ   لقد اهتمّ 

ى هذا املنهج يف    يتجلّوصار،  لكن بإجياز، وهذا مبا يوافق منهجه يف التأليف، وطريقته يف االخت          
 :اآليت 
ف يف تفسريه على املدلول     لقد اعتىن هود مبفردات القرآن الكرمي وشرحها، ومل يتوقّ          .1
 بل جنده يف بعض األحيان يستند يف بيان املدلول وشرح املفردات الغريبة على              ،غوي فحسب اللّ

ها الكلمة، ويف بعض األحيان     فت في ض للنظائر القرآنية واألحاديث الّتي وظّ      حيث يتعرّ  ،النقل
 :ليك بعض النماذج التطبيقية إيعتمد على الشعر وعلى بعض أقوال املفّسرين و

 :ǝǠȚȺȱǟ ȸȵر ȱǟقرǦɆȹǓ  - أ

 قوم وجهة   أي ولكلّ : يقول هود    ωΠΡ∇Ψ√Ω δ◊Ω–Ξ ΩΣ∑ ∃†Ω∼ΠΨ√ΩΣ∨...≈(148) (2) …: قوله تعاىل   

 ] (3)48/املائدة[ ΘωΡ∇Ψ√ †Ω⇒<∏Ω⊕Ω– ⌠¬Ρ∇⇒Ψ∨ _◊Ω∅⌠≤Ψ→ †_ΤΤ–†Ω⇒ΤΨ∨Ω .... ≈(48) ... …: وشريعة مثل قوله    

اجلنف أن يوصي جبور    : يقول هود    . Τ⊃Ω⇒Ω– ςΚ… †_Τ∧<’ΜΞ… ... ≈(182) (4)]† ... …: وكذلك يف قوله    

                                                 
 .8 ص ،)م1997هـ، 1418، 1:  ط.دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان(معجم مفردات ألفاȗ القرآن : ينظر  (1)
 148/  البقرة  (2)
 .1/157، هود، التفسري (3)
 182/ البقرة  (4)
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مّد أي غري متع   ]3 /املائدة[ Ω⁄κΤΩ∅ ξ∪ΨΤ⇓†Ω•ΩΣ∨ ∗ξψ<’γ‚γΠ ... ≈(3) .... …: د اجلور كقوله    وهو ال يتعمّ  
 .وغريها من األمثلة، (1)ه جورواإلمث أن يوصي جبور وهو يعلم أّناإلمث، 
 :ǝǠȚȺȱǟ ȸȵɆ Ǧر ƩǟديǮ - ب

 .Ω⇐κΨŠΩϒΤŠΩϒΘΣ∨ Ω⇐κΩŠ ð∠Ψ√.ς′ :‚Ω υς√ΞΜ… Ψ∫:‚ΩΣ;ΗΤΤΩ∑ :‚ΩΩ υς√ΞΜ… &Ψ∫:‚ΩΣ;ΗΤΤΩ∑.. ).≈(143 (2) …: يف قوله تعاىل 

اة مثل املنافق كمثل الشّ   : () سول اهللا قال ر :  عمر قال    ابنذكروا عن   : يقول هود   
 . (3)بعة، ال تدري أيهما تّتة، وتعري إىل هذه مّرالعائرة بني الغنمني، تعري إىل هذه مّر

 Ψ†Ω∧ΩΤ⊇ ð⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ≤Ω⊃ς ð∠ς∏Ω‰Ψ∈ Ω⇐κΨ⊕Ψ≠Σ∨ (36) Ξ⇑Ω∅ Ξ⇐κΨ∧Ω∼<√≅… Ξ⇑Ω∅Ω … :وكذلك يف قوله تعاىل 

Ψ†Ω∧ΠΨ↑√≅… Ω⇑ÿΞ∞Ψ∅ ≈(37) (4). 

فرآنا حلقا  ) (خرج علينا رسول اهللا     : ذكروا عن جابر بن مسرة قال       : يقـول هود    
 هي اجلماعات املتميزة :ونة، ومجعها العّز ، والعّز  (5)ينمايل أراكم عّز :حلقـا، فقـال   
 .(6)بعضها عن بعض

 :ȞȊȱǟ ȸȵر  - ت

  :، قال هودΣΗΤΩΤ⇒<∏Ω∧ΩšΩ υς∏Ω∅ Ψ‹…ς′ ω—ΗΩ<√ςΚ… ω≤Σ♠Σ Ω ≈(13) (7) …: وذلك مثل قوله تعاىل 

 :وذلك قول الشاعر : املسامري يف تفسري بعضهم: والدسر 
 (8) اهللا قد آان عالما واعلم أّن  هاودسرها نوح وأيقن أّن

                                                 
 .1/172 ، هود، التفسري (1)
 143 / ساء الّن (2)
، كتاب صفات املنافقني وأحكامهم رقم  بشرح النوويرواه مسلم يف صحيحه، واحلديث 1/432، التفسري،  هود (3)

2784  ،4/2146. 
 .37  ،36 /  املعارج  (4)
كتاب الصالة، باب األمر بالسكون يف بشرح النووي يف ، واحلديث رواه مسلم يف صحيحه 4/414 هـود، التفسري،   (5)

 .1/322  ،430الصالة، رقم 
 .عزا:  مادة ،2/771 ، املرجع السابقابن منظور، :  ينظر  (6)
 13/ القمر  (7)
 .4/252  هود، التفسري، (8)
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 .Ψ>ΘΣΤΣ∅ ΩŸ⊕ΩŠ ð∠Ψ√.ς′ ]ψ∼ΨΤ⇓Ωƒ ≈(13) (1) … :ومثل قوله تعاىل 

 :قال الشاعر : يقول هود
 (2)زاد في عرض األديم األآارعآما   زنيم تداعاه الرجال زيادة 

 (3).مؤ واللنيم الذّي يعرف بالشّرالدعي يف النسب، وقيل الّز: غة هو نيم يف كتب اللّوالّز
 :ņȆȦƫǟ ȯǟɀȩǕ ȸȵريȸ  - ث

 :واألمثلة على ذلك كثرية منها 

 أقوال  يفيورد هود أكثر من بيان لغوي للمفردة         ψ∼ΨΤ⇓Ωƒ ≈ (4)[ … : مـثال يف قوله تعاىل      
ئيم الضريبة، يعين الطبيعة، وعن عكرمة عن ابن        نيم يف تفسري احلسن اللّ    والّز :ين فيقول املفّسـر 

: وعن أيب الدراء، قال     . امللحق يف النسب  : نيم  الّز: وتفسري جماهد   . نيم الدعي الّز: اس قال عـبّ 
 .(5)رحب اجلوف، وثيق اخللق، أكول شروب، غشوم ظلوم: نيم  الّزالعتلّ

 يذكر  يل، مثّ أي قيام اللّ  : يقول هود   ،  ΘΩ⇐ΜΞ… Ω◊ΩΛΨ→†ΩΤ⇓ ΞΤΤ∼Πς√≅… ≈(6) (6) …  :وكذلـك يف قوله تعاىل    
 :فيقول " ناشئة"جمموعة من آراء املفّسرين حول معىن 

 .يلما كان بعد العشاء فهو من ناشئة اللّ: ذكر بعضهم قال 
فإذا قام الرجل . حلبشيل قيامه، وهي بلغة اناشئة اللّ: اس قالوذكر عن سعيد بن جبري عن ابن عّب

 (7).يل فهي ناشئة من اللّ فيها متهجّدأي ساعة هتجّد: قد نشأ فالن، ويف تفسري جماهد : قالوا
يل الّتي تنشأ من    فس الناشئة باللّ  ها النّ بأّن" ناشئة"وقـد ذهب الزخمشري يف تفسريه لكلمة        

 ونشأ من مكانه ونشز     ،أي تنهض وترتفع من نشأت السحابة إذا ارتفعت       : مضجعها إىل العبادة  

                                                 
 .13/ القلم  (1) 
 ، السابق ابن منظور، املرجع :ونسب هذا البيت للخطيم التميمي وقيل حلسان بن ثابت، ينظر. 4/395 ،سريفود، الت ه (2)

 .4/389 ، والزخمشري، املرجع السابق،زƄ:  مادة ،2/53
  . زƄ:دة، ما2/53  املرجع السابق،،  ابن منظور (3)
 13/ القلم (4)
 .4/395 ، هود، التفسري (5)
 .6/ املزمل  (6)
 .4/429  هود، التفسري، (7)
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…  الناشئة مصدر من نشأ إذا قام وهنض على فاعلة كالعافية            يل على أنّ  وقيام اللّ … ذا هنض   إ
 .(1)ها حتدث واحدة بعد أخرى، وقيل الساعات األوىل منهها، ألّنيل كلّوقيل هي ساعات اللّ

:  يقول هود  .Ω Ν…Σ‰ΣΤ∈⌠≤ΩΤÿ ⌠¬Ρ∇∼Ψ⊇ ϑ‚⊥ΜΞ… ‚ΩΩ _&◊ΘΩΤ∨Ψ′ ...≈(8) (2)‚ … … :وكذلك يف قوله تعاىل     
وقال . مةعهدا وال ذّ  : ة   وال ذمّ  إالّ: وقال جماهد   . العهد: مة   والذّ راجلوا: ل  اإلĉ: قال بعضهم   

 .(3)العهد: مة القرابة، الذّ: ل اإلĉ: العهد، وقال بعضهم : مة اخللق، والذّ: ل اإلĉ: الكلي 
 .وغريها من األمثلة

 وهو معروف   : القرآن الكرمي ويوضحها بلغة العرب، فيقول مثال        يفّسر ألفاȗ  اجند هود . 2
ل ملعىن  أو ميثّ ،  (6) وهذا جائز يف كالم العرب    :  أو بقوله  ،(5)، أو وهذه كلمة عربية    (4)غةيف اللّ 
ما مسيت  وإّن: ة  كّ كما قال يف أصل تسمية ب      ، أو يرجع الكلمة إىل أصلها     ،(7)غةيف اللّ  الكلمة

، وكذلك يف إرجاعه لبعض األلفاȗ القرآنية إىل        (8)كون فيها ويتزامحون  اس يتبا  النّ بذلك ألنّ 
 …ΘΩ⇐ΜΞ … : بلسان ربيعة يف قوله تعاىل    " الكنود"و: بعض األلسن العربية أو األعجمية كقوله مثال        

Ω⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ≅… −ΨΤΘΨΤŠΩ≤Ψ√ β Σ⇒ðΤ∇ς√ ≈(6) (9) "قوله تعاىل   بلسان كليب يف    " وأّيما :… Ω†Ω∈ Ω∠Ψ√.Ω′ ΨΤ⇒∼ΩΤŠ 

∃Ω∠ΩΤ⇒Τ∼ΩΤŠΩ †Ω∧ΘΩΤÿςΚ… Ξ⇐κς∏Ω–ΚΚς‚≅… 〉Œ∼ð∝ΩΤ∈...≈(28) (10) بلسان قريش يف قوله تعاىل       " الضريع"، و:      

… ð♦∼ΤΠς√ ¬Σς√ δ⋅†ΤΩ⊕ς≡ ‚ΠςΜΞ… ⇑Ψ∨ ω⊗ÿΞ≤Ω∂ ≈(6) (11) ّا عن األعجمية، فمن أمثلتها قوله تعاىل      ، أم :   

                                                 
 .4/176، ، املرجع السابقاف الكّش (1)
 .8/ التوبة  (2)
 .116 ، 2/115،  هود، التفسري (3)
 ، 3/153 ، 1/510: ، ينظر مثال نفس املرجع  (4)
 .440، 302، 160، 133، 134 ، 4/8 و 3/64 و 2/38 و 1/90:  نفس املرجع، ينظر مثال (5)
 .3/384 ، نفس املرجع (6)
 .4/395 ، 1/84 :، ينظر مثالنفس املرجع  (7)
 .1/301 ، نفس املرجع (8)
 .4/527 ، التفسري،دهو: ، ينظر 6/ العاديات  (9)

 .3/278 هود، التفسري،: ، ينظر28/ القصص  (10)
 .4/498 هود، التفسري،: ، ينظر6/ الغاشية (11)
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… ΙΣΠς√ ΣŸ∼Ψ√†Ω⊆Ω∨ ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… %Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ω…. ≈(63) (1)    أي مفاتيح السماوات   : ، يقول هود

، يقول   Ω◊ΩΛΨ→†ΩΤ⇓ ΞΤΤ∼Πς√≅… ≈(6) (3) … : وكذلك .(2) وهي لغة بالفارسية   ،واألرض يف تفسري جماهد   
، (4)يل قيامه، وهي بلغة احلبش    ناشئة اللّ : اس قال    عبّ نباذكر عن سعيد بن جبري عن       : هود  

 .وغريها من األمثلة
د ذلك   القرآن الكرمي احتوى غري لغة العرب وما يعضّ        أنّبي أرى هودا مييل إىل القول       كأّن     

، ΘΩ⇐ΜΞ… Ψ∫:‚ΩΣð;ΗΤ∑ χ⁄ΘΩιΤΩΣ∨ †ΘΩ∨ ¬Σ∑ Ψ∼Ψ⊇ βΨ≠ΗΤΩΤŠΩ †ΘΩ∨ Ν…ΣΤ⇓†ς φΣΤ∏Ω∧⊕ΩΤÿ ≈(139) (5) …: قوله تعاىل   لتفسريه  
ها نزلت  بلغنا أنّ : قال بعضهم   . هاهم في د م  هؤالء مفس  إنّ: قال بعضهم   : حيث يقول   
 أفضل  ولعلّ،  (7) على ذلك، ويف هذا اختالف بني علماء القرآن         هود بومل يعقّ  ،(6)بالسريانية

 ∅ΤΠς⇓ΞΜ… ΣΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… †[ΤΤ⇓…ƒ∫⌠≤ΣΤ∈ †⊥Θ∼ΨΤŠΩ≤Ω†: …   :يكون هناك تعارض مع النصّ    ال  ى  ماقيل يف هذا اŎال حتّ    

¬Ρ∇Πς∏Ω⊕Πς√ Ω⇐ΣΤ∏Ψ⊆Τ⊕ΩΤ ≈(2)  (8)    وقوله تعاىل ، :… ς√Ω ΣΗΤΤΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω– †[ΤΤ⇓…ƒ∫⌠≤ΣΤ∈ †Θ⊥Τ∼Ψ∧Ω•∅ςΚ… Ν…ΣΤ√†ΩΤ⊆Πς√ ‚Ω⌠ς√ 

πŒς∏ϑΨ±ΣΤ⊇ ,ΙΣ∃ΣΗΤΩΤÿ…ƒ∫…≈(44) (9)  ،ا حكاه عن   بت، وقد ذكر الزركشي نصّ     هذه الكلمات عرّ   نّأ
يه تصديق القولني   والصواب عندي مذهب ف   : ه قال   ابن فارس عن أيب عبيد القاسم بن سالّم أنّ        

ها سقطت إىل العرب     أنّ  هذه األحرف أصوهلا أعجمية كما قال الفقهاء، إالّ        مجيعا، وذلك أنّ  
 نزل القرآن، وقد    فعربتها بألسنتها، وحولتها عن ألفاȗ العجم إىل ألفاظها فصارت عربية، مثّ           

                                                 
 .63/  الزمر (1)
 .535، 461، 451، 268، 215، 4/93 :لك وينظر كذ4/46 : هود، التفسري  (2)
 .6/ املزمل  (3)
 .4/429،  هود، التفسري (4)
 .139/  األعراف  (5)
 .2/41 ، هود، التفسري (6)
 . ومابعدها1/359 الزركشي، املرجع السابق،:  ينظر  (7)
 .2/ يوسف  (8)
 .44/  فصلت (9)
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أعجمية ها عربية فهو صادق، ومن قال        اختلطت هذه احلروف بكالم العرب، فمن قال أنّ        
 . (1)فصادق

 خيوض يف بعض األحيان يف مباحث لغوية كاالشتقاق مثال، فعند            اكما جند هود  . 3
 ΜΞ…Ω †Ω⇒<∏ΣΤ∈ Ψς∇ΜΞ;ΗΤΤς∏Ω∧<∏Ψ√ Ν…ΣŸΣ•♠≅… Ω⋅Ω ‚ςΚΨ ϖΝ…ΣŸΩ•Ω♥ΩΤ⊇ :‚ΠςΜΞ… ð♦∼Ψ∏ŠΜΞ… υΩΤŠΚς… Ω⁄Ωι<∇Ωπ♠≅…Ω′> …: قوله تعاىل   

Ω⇐†Ω{Ω Ω⇑Ψ∨ φ⇔ΤÿΞ≤Ξ⊃ΗΤς∇<√≅… ≈(34) (2)  ،   وتفسري آدم أن اهللا خلقه من أدمي األرض        : يقول هود
 ، فيذكر هود وجها واحدا الشتقاق آدم وحواء مع أنّ          (3)ها خلقت من املرّ   وتفسري املرأة أنّ  

 .(4)غة آراء يف اشتقاقهالعلماء اللّ

ومعتد من  : ل هود   ، يقو  ω℘†ΠςΤ⇒ΘΩ∨ Ξ⁄κΤΩ<∏ΠΨ√ ]ŸΩΤ⊕Σ∨ ]ψ∼Ψ’Κς… ≈(12) (5) …: وكذلـك يف قوـله تعاىل       
 .وغريها من األمثلة. (6)العتداء، أي ظاملا

غوية لبعض ألفاȗ   ب على آراء املفّسرين يف شروحاهتم اللّ      ح هود أو يعقّ   نادرا ما يرجّ  . 4
 ΜΞ…Ω ¬Σ⇒Ρ⇐  ……: اجلماع على املالمسة باليد يف قوله تعاىل      : ح   فمن أمثلة ما رجّ    ،القرآن الكرمي 

υϖΩ∂⌠≤ΤΘΩ∨ ςΚ… υς∏Ω∅ ∴≤Ω⊃Ω♠ ςΚ… ƒ∫:†ΤΤΩ– βŸΤΩΤšςΚ… ¬Ρ∇⇒ΤΠΨ∨ Ω⇑ΨΘ∨ Ψ÷ΜΞΤ:†Ω⊕<√≅… ςΚ… Σ¬ΣΤ⌠♥Ω∧ΗΤΤς√ ƒ∫:†φΤΤ♥ΠΨ⇒√≅… ⌠¬ς∏ΩΤ⊇ 

Ν…ΣŸΨ•ΩΤ _∫:†Ω∨ Ν…Σ∧ΘΩ∧Ω∼ΩΩΤ⊇ …_Ÿ∼Ψ⊕Ω″ †_Τ‰ΘΞ∼ð≡.... ≈(6) (7)   ذكروا عن عبيد بن عمري وعطاء      : ، قال
هو مادون اجلماع، وقال عبيد     : سعيد وعطاء   فقال  . وسعيد بن جبري أهنم اختلفوا يف املالمسة      

أخطأ املوليان  : اس فسألوه وأخربوه عما قالوا فقال     بن عبّ افخرج عليهم   . بن عمري هو اجلماع   
 .ي ويعّفاجلماع، ولكن اهللا يكّن: املالمسة ) أي عبيد بن عمري(وأصاب العريب 

                                                 
 .1/362  املرجع السابق،،الزركشي  (1)
 .34/  البقرة (2)
 .1/97  هود، التفسري، (3)
 . مرأ:  مادة3/459  و آدم ،: مادة36، 1/35 -ابن منظور، لسان العرب:  ينظر  (4)
 .12 / القلم (5)
 4/395  هود، التفسري، (6)
 .6/  املائدة (7)
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: وقال ابن مسعود    . ىه كنّ كّناجلماع، ول : مس  ه قال اللّ  ذكروا عن علي أنّ   : ويضيف هود قائال  
عباس وعلي،  ابن  والقول عندنا قول    : ح هود بني الرأيني فيقول       يرجّ مثّ ، باليد اللّمس: املالمسة
 .(1)وبه نأخذ

 √γψΨ∈ςΚ… Ω〈λς∏ϑð±√≅… γ∉ΣΤ√ΣŸΨ …   :يف قوله تعاىل " دلـوك الشمس :"وكذلـك يف تفسـري   

Ξ♦∧Πς↑√≅… ... ≈(78) (2) . زواهلا حني تغيب، يف قول ابن مسعود        :هبا، أي  يعين غرو  :يقول هود 
وقول ابن  : ح هود الرأي األخري بقوله       يرجّ  مثّ ،زواهلا وميلها ) : هاكدلو(وتفسـري ابن عباس     

 .، وغريها من األمثلة(3)ةاس أعجب إلينا وهو قول العاّمعّب
يانا يورد  غوية لبعض ألفاȗ القرآن الكرمي، فنجده أح      ا عن تعقيبه على الشروحات اللّ     أّم

 أو  (4)ب بقوله وهو واحد ويغلب هذا اإلطالق يف عموم التفسري          يعقّ معـىن املفردة القرآنية مثّ    
 . وهكذا(6) أو وهي مثل األوىل(5)ه قريب بعضه من بعضبقوله وهذا كلّ

كما يستعني هود أحيانا بقراءات الصحابة لترجيح وجه لغوي على آخر، ومثال             . 5
 .Ν…ΘΣ∧ΨΚς…Ω ΘΩ”Ω™<√≅… Ω〈Ω≤∧Σ⊕<√≅…Ω &ΨΠς∏Ψ√ ... ≈(196) (7) …: تعاىل يف قوله  على ذلك ما ورد

 والعمرة فريضتان ما خال عبد اهللا بن          احلجّ ة جممعون على أنّ   والعاّم: يقول هود   
  فريضة، والعمرة تطوع، فيقرأ على هذا التفسري بنصب احلجّ         احلّج: ه كان يقول    مسعود، فإنّ 

صب، وهو  كليهما بالنّ  )(ة على حديث النƑّ     وتقرأ العامّ ،   هللا العمرةǆو: ورفع العمرة ، يقول     
 .(8)العدل املأخوذ به

 
 

                                                 
 .1/453 هود، التفسري،: ينظر  (1)
 .78/  اإلسراء  (2)
 .2/436،  هود، التفسري (3)
 …505، 428، 4/186، و 445، 3/251، و362، 351، 342، 304، 2/81: ر مثال  نفس املرجع، ينظ (4)
 .1/184: ينظر مثال، نفس املرجع  (5)
 .290، 3/132، و2/377:  ينظر مثال نفس املرجع،  (6)
 .196/  البقرة (7)
 .1/184  هود، التفسري، (8)
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 ǻɀȽ ƘȆȦت Ž رȞȊȱǠǣ ǻǠȾȊǪȅɍǟ: 
 مرتلة الشعر بالنسبة للتفسري، وأدركوا أمهيته،       -رضوان اهللا عليهم  -عـرف املفّسرون     

 القرآين، وبيان معناه،    ية خلدمة النصّ  د املوارد األساس  حغوية، وجعلوه أ  فاعتمدوه يف مباحثهم اللّ   
ما جعلوه  وهـم حينما استشهدوا بأشعار العرب، مل يكن ذلك على حساب النقل واألثر، وإنّ             

 .(1)فظ القرآين، واإلملام مبختلف معانيهمكمال لذلك، ومعينا على فهم اللّ
اȗ القرآنية  مصدرا موثوقا يعتمد عليه يف معرفة األلف      " اجلاهلي" الشعر العريب    وقـد عدّ  

الشعر ديوان  : اس يقول    فهذا املفّسر ابن عبّ    -رضوان اهللا عليهم  –الغريـبة منذ عهد الصحابة      
 .(2)العرب، فإذا خفي عليهم احلرف من القرآن الذّي أنزله اهللا بلغتهم رجعوا إىل ديواهنم

 شعر  اس عليكم بديوانكم  ها النّ يأّي: " أنه قال    -رضي اهللا عنه  -وأثر عن عمر بن اخلطاب    
 .(3)" فيه تفسري كتابكم ومعاين كالمكماجلاهلية، فإنّ

ا بعد  إحالـة الصحابة يف تفسري القرآن الكرمي إىل الشعر العريب مل يكن ارجتاال وإƴّ      إنّ((
" اجلاهلي" فلقد استوعب الشعر العريب     … إدراك عميق، ونظرة ثاقبة يف حقيقة الشعر العريب         

غوية، يف لغة العرب، حيث استعمل العرب       ة اللّ بأكثر املادّ  خصائص األصل العريب، وأحاط      كلّ
ا مستوفيا أسباب   هم الشعري، فكان الشعر اجلاهلي فنّ     فظية اهلائلة يف فنّ   يف أشـعارهم الثروة اللّ    

 يف حني   ، لذا جند بعض التفاسري حمشوة بأشعار العرب       (4)))…ي  غوي، والكمال الفنّ  النضج اللّ 
 يف مواضع حمدودة، فما موقف هود املفّسر من الشعر           إالّ  العرب جند بعضها ال يستشهد بأشعار    

 العريب ياترى؟
 ةلقـد اكـتفى هـود بإيراد أبيات حمدودة يف مواضع قليلة من تفسريه ال تتجاوز سبع     

 .املفّسر من اختصار يف تفسريهه ما قصدمع مواضع، وهذا ينسجم 
 توكيد وجه للمعىن املراد أو      بيان لفظ غريب، أو   :  ألغراض منها  لقد جاءت هذه الشواهد   

 :  عن ذلكمن باب االستئناس أو االستطراد، وهذه أمثلة توضيحية

                                                 
 .مة، املقّد1/66 املرجع السابق،  وابن جرير الطربي،،177 إىل 2/173  الزركشي، املرجع السابق، (1)
 .1/369 الزركشي، املرجع السابق،  (2)
 .2/67 ،، والشاطƑ، املرجع السابق10/111القرطƑ، أحكام القرآن، :  ينظر (3)
 .141ص املرجع السابق، خالد بن عبد الرمحان العك،  (4)
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ترعة وهي امل: ، يقول هود Τ♠<Κ†ð{Ω †_ΤΤ∈†Ω∑Ψ  ≈(34) (1)_† … :عند تفسريه لقوله تعاىل  .1
 :املمتلئة، وهو قول الشاعر 
 فأترعنا له كأسا دهاقا   أتانا عامر يرجو قرانا

 .(2)ترعةوهي امل

: يقول هود . Ω∨Ω ΣΗΤΤΩ⇒Τ∧Πς∏Ω∅ Ω≤⊕ΠΨ↑√≅… †Ω∨Ω Ψ⊕ΩΤ‰?⇒ΩΤÿ ,&ΙΣςΤ√ ... ≈(69) (3)† …: عند قوله تعاىل  .2
 .أن يكون شاعرا وال يروي الشعر: أي

ببيت شعر  )(م رسول اهللا مل يتكلّ: ها قالت أّن-هانرضي اهللا ع– يروي خربا عن عائشة مثّ
ّȔببيت شاعر بين فالن فلم يقمهله أراد أن يتمثّ، غري أّنق . 

 :وهو قول الشاعر 
 .(4)دويأتيك باألخبار من لم تزّو  كنت جاهال ام ماستبدي لك األّي

 …Ω∨ ψΣΤ⊕ς≠ΩΤ∈ ⇑ΨΘ∨ ]◊Ω⇒∼ΠΨ√ ςΚ… †Ω∑Σ∧ΣΤ{Ω≤ΩΤ Ζ◊Ω∧ΜΞ:†ΩΤ∈ υϖς∏Ω∅ †ΩΨΤ√Σ″ΡΚ† …: عند قوله تعاىل     .3

Ξ⇐<′ΜΞ†Ψ‰ΩΤ⊇ ϑðΨ/≅… ðΞ∞πΣ∼Ψ√Ω Ω⇐κΨ⊆Ψ♥ΗΤΩ⊃<√≅… ≈(5) (5)  اهللا أذن لكم يف ذلك فجعل       إنّ: أي  : ، يقول هود 
 .أن تقطعوا إن شئتم وأن تتركوا إن شئتم: ذلك إليكم

 حرق Ƴل بين النضري وترك      )( رسول اهللا     عمر أنّ  ابنذكروا عن نافع بن     :  يقول   مثّ
 :العجوة، وهي الّتي يقول فيها الشاعر 
 (6)البويرة مستطيرحريق ب  وهان على سراة بني لؤي

                                                 
 .34/  النبأ (1)
 .4/462  هود، التفسري، (2)
 .69/  يس (3)
 ، أما البيت فقد 72، 7/71 ر املنثور، املرجع السابق، وروى هذا اخلرب أيضا السيوطي يف الّد3/440، التفسري،  هـود  (4)

علي حمّمد  :  أبو زيد القرشي، حمّمد بن أيب اخلطّاب، مجهرة أشعار العرب، حتقيق           :نسـب لطـرفة بـن العبد، ينظر         
 .1/423، )م1967هـ، 1387، 1:ط. دار النهضة، القاهرة، مصر(البجاوي 

 .5/ احلشر  (5)
 .4/320  هود، التفسري، (6)
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 بعض األمثلة عن توظيف هود للشعر العريب، والذّي يقصد منه بيان بعض               اهذه إذ 
بع  إذ طبيعة املنهج املتّ    ، ذلك مل خيل بالتفسري     توظيفه للشعر العريب، فإنّ    األلفاȗ القرآنية، وإن قلّ   

 . القرآين خدمة مباشرةخيدم النّص تقتضي االختصار، والوقوف على ما
 

ȲȖƫǟ ƆǠǮȱǟ Ǣ :ņȺȱǟ ȻǠƟɍǟ ǻɀȽ ƘȆȦت Ž ɃɀǶ 
حو، وعظم فائدته، فأفرد له الزركشي يف       د العلماء واملفّسرون على أمهية علم النّ      لقد أكّ  

، وعقد له السيوطي يف     (1)حو أحد أنواع علوم الترتيل    ا، وجعل معرفة النّ   برهانه مبحثا خاصّ  
حو واإلعراب وعالقتهما   ن أمهية النّ  رآن، وفيه بيّ  وع احلادي واألربعني ملعرفة إعراب الق     إتقانه النّ 
 .(2)باملعىن

أعربوا القرآن   :وقد جاء يف املستدرك على الصحيحني من حديث أيب هريرة مرفوعا            
 :ه قال  أنّ -رضي اهللا عنه  –دنا علي بن أيب طالب      ، وجاء يف األثر عن سيّ      (3)هبائغروالتمسوا  

أنا "وا حبرف واحد، كان يف اإلجنيل الكرمي مسطورا، وهو           بين إسرائيل كفر   حو فإنّ تعلموا النّ "
 .(4)" فخففوه، فكفروا-بتشديد الالم-"وŁلƋدŃتł عيسى

إن كان ال يطيل الكالم يف عرض       ويا يف تفسري هود، وهو      حوي جلّ لقد برز اجلانب النّ   
ل تفسري  ي تتخلّ حوي التّ  جوانب الدرس النّ   ه ال يكاد يغفل عن ذكر أهمّ       أنّ حوية، إالّ املباحث النّ 

 .اآليات القرآنية
أحدمها عوامل اإلعراب،   : حو كما يقول ابن جزي، ينقسم إىل قسمني          ا كان النّ  وملّ

، (5) وهي أحكام الكلمات من قبل تركيبها      فيرالتص: واآلخر  . بوهي أحكام الكالم املركّ   
 : إىل فرعني املطلبم هذا قّسأ ينفإّن
 

                                                 
 . ومابعدها1/373 : ينظر  (1)
 . ومابعدها1/235 : ينظر  (2)

 كتاب التفسري، )دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان(، املستدرك على الصحيحني،  احلاكم النيسابوري  اهللا  عبد  أيب   (3) 
2/439. 

 .158 العك، املرجع السابق، صخالد عبد الرمحان:  ينظر (4)
دار الكتب العلمية، بريوت، (حمّمد سامل هاشم :  ضبȔ ، أمحد بن جزي، التسهيل لعلوم الترتيلن أيب القاسم حمّمد ب (5)

 .1/12 املقدمة: ، ينظر )م1995هـ، 1415، 1: ط.لبنان
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 ȯوɉǟ țرȦȱǟ: ņȺȱǟ ȻǠƟɍǟǟ ɃɀǶǻɀȽ ƘȆȦت Ž Ÿǟرȝɋ 
 يف هذا االجتاه يذكر وجه اإلعراب يف بعض اآليات القرآنية من باب التبيني               اجند هود  

 بقدر، وهذا ما ينسجم وقصده من        واإليضاح، فهو ال خيوض يف املباحث اإلعرابية إالّ         
 :ومن أمثلة ذلك.  نادراه ال ينسب األقوال إىل أصحاهبا إالّاالختصار، كما أّن

أي اإلسالم،  : ، يقول هود  ΘΩ⇐Κς…Ω …ΩϒΗΤΩ∑ Ψ≡.Ω≤γ″ †_∧∼Ψ⊆ΩΤ♥ΣΘ∨…  ≈(153) (1) …:  تعاىل   قوله .1
هذا عبد اهللا   : ه من باب املعرفة، كقولك      ما انتصب ألنّ  ة، وإنّ طريقا مستقيما إىل اجلنّ   

 .(2)مقبال
 …ΩΣ∑ ΨϒΠς√≅… Ω⊂ς∏Ω ¬Ρ∇ς√ †ΘΩ∨ ℑ Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… †_Τ⊕∼Ψφφ∧– ΘΩ¬ΡΤ’ υϖΩΩΤ<♠≅… ς√ΞΜ … :ويف قوله تعاىل     .2

Ψ∫:†Ω∧ΘΩ♥√≅… ΘΩ⇑ΣΗΤΘΩΩ♥ΩΤ⊇ Ω⊗‰ΤΩ♠ &ξ‹.ΩΗΤΩ∧Ω♠ ΩΣ∑Ω ΘΞΡ∇ΨŠ ]∫Ω→ χ¬∼Ψ∏Ω∅ ≈(29) (3)   يقول هود ،  :
 .(4) خلق السماءخلق األرض مثّ: يقول:  استوى إىل السماء صلة مثّ: وقوله هنا 

ـ ويف قول  .3 ما وإّن:  ، يقول هود   Ν…;ΡΤ√†ΩΤ∈ Σ⁄κΨ≠ΗΤΤΩ♠ςΚ… φκΨ√ΠςςΚ‚≅… ≈(24) (5)…  …: ه تعاىل   ـ
ـ ارتفعـت أل     خيوض هود يف سبب     ه أساطري األولني، وهذه حكاية، مثّ     إّن: م قالوا   ّنه

 .(6)نزوهلا
ـ     ح غالبا  يعرض آراء املفّسرين وال يرجّ     اا عـن أوجه اإلعراب يف القراءات، فنجد هود        أّم
〈ϑ …:جاء يف قوله تعاىل    ، ومن أمثلة ذلك ما    (7)بينها Ω̂™<√≅…Ω Σ′ γ∪π±Ω⊕<√≅… Σ⇐†Ω™ΤÿΘΩ≤√≅…Ω ≈(12) (8) ،

وفيها الرحيان  : ه مبتدأ، يقول    تفسري احلسن أنّ  ) والرحيان ( وجلّ وقوـله عـزّ   : يقـول هـود   
 .والرياحني

                                                 
 .153/  األنعام (1)
 .1/574  التفسري،، هود (2)
 .29/ البقرة (3)
 .1/92 ، التفسري، هود (4)
 24/ النحل (5)
 .2/365ري، س هود، التف (6)
 . وما بعدها237  صالبحث، سيأيت بيانه بالتفصيل يف مبحث القراءات من  (7)
 .12/ الرمحان (8)
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   Ƒذو العصف  واحلّب :  وهذا التفسري على من قرأها باجلرّ      ،الرحيان الرزق : وتفسري الكل  
 .(1)رعوالرحيان، جيعلها من صفة الز

ستفهام، فيذكر يف كثري من     الار وا ضمحوية كاإل  ببعض املسائل النّ    يهتمّ ا كمـا جند هود   
 ⁄ΥφΜΞ… Σ¬Ρ∇ΘΩŠð …: مثل قوله تعاىل    ،  ارهاضمن إ ونادرا ما يبيّ   (2)ارضم فيها إ  املواضـع القرآنية أنّ   

ϑðΣ/≅… ΨϒΠς√≅… Ω⊂ς∏Ω γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ð≥⁄ΚΚς‚≅…Ω ℑ Ψ◊ΠςΤΨ♠ ξζ†ΘΩΤÿΚς…… ≈(54) (3)  مار، ضوفيها إ : ، يقول هود
ـ وإ كما جند  ،  (4)مارضوهذا موضع اإل  . الذّي خلق السماوات واألرض وما بينهما     : مارها  ض

    :مار دون ترجيح بينها،  مثلما ورد يف قوله تعاىل           ض املفّسرين يف اإل    آراء  يعرض بعض  اهـود 

…  …†ΩΤπ⇒⊇Ω≤Ω∅≅†ΩΤ⊇ †Ω⇒ΨΤŠΣΤ⇓ΣϒΨŠ ΩΩΤ⊇ υς√ΞΜ… ω“Σ≤Σ ⇑ΨΘ∨ ω∼Ψ‰ΤΩ♠ ≈(11) (5) . نستفسري احل : يقول هود :

 Ρ∇Ψ√.ς′ ,ΙΣΠςΤ⇓ςΚ†ΨŠ …ς′ΞΜ… ƒΨ∅Σ  ϑðΣ/≅… ΙΣΩŸšΩ π∃ψΣΤ⌠≤ΤΩ⊃Ω{ ⇐ΜΞ…Ω¬ …:  قال   ال، مثّ : قال اهللا   : ماراض فيها إ  إنّ

∉Ω≤πΤ↑ΣΤÿ −ΨΨŠ Ν&…Σ⇒Ψ∨ΣΤ  ...≈(12) (6) ليس فيها إضمار:  بعضهم  وقال.  

يبّين  ، وأحيانا  يف بعض املواضع القرآنية استفهاما      يذكر أنّ  اعن االستفهام، فنجد هود   ا  أّم
، وهذا استفهام   (8)، وهذا استفهام إنكاري   (7)على معرفة وهذا استفهام   : نوع االستفهام كقوله  

 .(10)تفسريال يشرع يف وهذا استفهام مثّ: ، أو يقول (9)على تقرير
 

                                                 
 .4/262  هود، التفسري، (1)
، 117، 4/107، و416، 3/189و . …215، 142، 14، 2/9و. …461. 310، ،1/143: ، ينظر مثال نفس املرجع  (2)

150 ،290… . 
 .54/  األعراف (3)
 .2/24 هود، التفسري،  (4)
 .11/  غافر (5)
 .11/45مجمار، من خالل تفسريه، املرجع السابق، ضإ  يف اآلية، وقد ذكر الطربي أن57ّ، 4/56  هود ، التفسري، (6)
 .…3/66، و 302، 2/222 و 295، 1/273:  هود، التفسري، مثل  (7)
 .466، 4/245 و 345، 3/260، و 2/294: رجع، مثل  نفس امل (8)
 .3/451 : نفس املرجع، مثل (9)

  …163، 36، 4/6و … 138، 3/22و …،232 ،2/180  و 540، 1/519:  نفس املرجع مثل (10)
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 ƆǠǮȱǟ țرȦȱǟ :ņȺȱǟ ȻǠƟɍǟņȎȱǟ ɃɀǶ ǻɀȽ ƘȆȦت Ž Žر 
 : القرآين ما يلي رف خلدمة النّصمن النماذج الّتي استخدم فيها هود علم الّص 

: ، يقول هود  ϑðΣ/≅… :‚Ω ΩΗΤς√ΞΜ… ‚ΠςΜΞ… ΩΣ∑ ΘΣΩ™<√≅… &Σ⋅ΘΣΤ∼Ω⊆<√≅… ... ≈(255) (1) … :ه تعاىل   ـعـند قول   .1
يام، وهو من باب     القّ احلّي: فه كان يقرأ هذا احلر    ذكـروا عن عبد اهللا بن مسعود أنّ       

 .(2)الفيعال، والقيوم الفيعول

يقول ،  )ςΚς… Σς√ Σ⊂<∏Ω<√≅… Σ≤∨ΚΚς‚≅…Ω ð∉Ω⁄†Ω‰ΩΤ ϑðΣ/≅… ϑ〉‡Ω⁄ Ω⇐κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… ≈(54) )3‚  ...…:  هـوعـند قول   .2
 .(4) من الربكة وهو تفاعل :هود

ـ وعـند قول   .3 أي عŁجŁبŅ،  : يقول هود   ،  ΘΩ⇐ΜΞ… …ΩϒΗΤΩ∑ ε∫πΩ↑ς√ τ‡†Ω•Σ∅ ≈(5) (5)…  …: ه  ـ
 .(6)ه واحدوعłجŃبŅ، وعłجŁابł، كلّ

 القرآين خدمة   دم النصّ  ما خي   ال يذكر منها إالّ    ،رفية يف خوضـه للمباحث الصّ     ا هـود  إنّ
 هذا راجع حوية يف تفسريه، ولعلّ   ما يذكر املباحث النّ    وقلّ ،مباشـرة، فنجده مييل إىل االختصار     

ه العلوم يف تلك احلقبة الزمنية أي القرن الثالث اهلجري الذّي           إىل عدم التأليف والتصنيف يف هذ     
 .ينتمي إليه هود بن حمكّم اهلّواري

 

                                                 
 .255/  البقرة (1)
 .1/238  هود، التفسري، (2)

 .54/األعراف  )3(
 .2/24 هود، التفسري،  (4)
 .5/ ص (5)
 .4/6 ، التفسري، هود (6)



 .     منهƨ هود بن محكّم الهّواري في التفسير بالرأي وما يتعلق به   : الفصل الرابع
 

 209

 ǬȱǠǮȱǟ ǢȲȖƫǟ :ǻɀȽ ƘȆȦت Ž ɄȡɎǤȱǟ ȻǠƟɍǟ 
 عـلم الـبالغة من العلوم الّتي جيب أن يدركها املفّسر، فهو من علوم العربية الّتي                 إنّ 

ن يقد له الزركشي حديثا يف برهانه يف النوع احلادي والعشر تساعد يف العملية التفسريية، وقد ع
 علم  غم من أنّ  ، وبالرّ (1)فظ والتركيب أحسن وأفصح   معرفة اللّ : من علوم القرآن وعنونه بـ      

 قد  انا جند هود   أنّ إالّ،  (2)مني ومل يفرد بالتصنيف والتأليف    البالغة مل يظهر يف أكثر تفاسري املتقدّ      
، وكذا  (3)التقدمي والتأخري واملقطوع واملوصول   بالتفسري من العلم    تناوـله مـن خالل أدوات       

 .دراسة بعض األساليب القرآنية املتناثرة يف التفسري
 معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي      واعلم أنّ : ويف أمهـية علم البالغة، يقول الزركشي      

عقد البالغة، ولو   ع على عجائب كالم اهللا، وهي قاعدة الفصاحة وواسطة          عمدة التفسري املطلّ  
 ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… (1)  Ω¬Πς∏Ω∅ ð…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… (2)  Ω⊂Τς∏Ω⇔〈 …: مل حيبـب الفصـاحة إال قـول اهللا تعاىل           

Ω⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ≅… (3)   ΣΩ∧Πς∏Ω∅ Ω⇐†Ω∼ΤΩ‰<√≅… ≈(4) (4) . 

: م عن علم البالغة الذّي يسميه علم البيان       مة وهو يتكلّ  ويقـول ابـن خلدون يف املقدّ      
 . (5) املفّسرونن إىل هذا الفّنوأحوج ما يكو
يؤاخذ ما   لكن   ،م هود عن بعض املسائل البالغية الّتي هلا صلة باجلانب النحوي          لقد تكلّ 

 هذا   عليها مرور الكرام، ولعلّ    ح هذه املسائل يف تفسريه، بل كان ميرّ       ه مل يوضّ   أنّ  املفّسر علـيه 
، وإىل عدم التأليف    االختصارراجـع بالدرجـة األوىل إىل مـنهجه يف التأليف، وطريقته يف             

 :والتصنيف يف هذا العلم كما ذكرت، وإليك هذه املسائل
 

                                                 
 . وما بعدها1/387  ينظر (1)
 .414/ ابن خلدون، املرجع السابق، ص (2)
 .1/71 التفسري،:  ينظر (3)
 .1/388 الربهان يف علوم القرآن، املرجع السابق، : ينظر 4، 1/ الرمحان (4)
 .414 املرجع السابق، ص (5)
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 ȯوɉǟ țرȦȱǟ :ƘǹǖǪȱǟو ƇقدǪȱǟ 
فيه تقدمي أو فيه تقدمي وتأخري،      :  القرآين يكتفي هود يف تفسريه بقوله تعقيبا على النصّ        

 : ومن أمثلة ذلكر،م واملتأّخح املتقّدأو وهذا من مقادمي الكالم، ونادرا ما يوّض

، يقول   ΞΜ… Ω†ΩΤ∈ ϑðΣ/≅… υϖΩ♥∼Ψ⊕ΗΤΩΤÿ ΨΠΤ⇓ΜΞ… ð∠∼ΠΨΤ⊇ΩΩΣ∨ ð∠Σ⊕Ψ⊇…Ω⁄Ω…  ≈(55) (1)′> …: قوله تعاىل   
رافعك ومتوفيك بعدما   :  وفيها تقدمي، أي     ،ا أحسب مفع يف قول احلسن في    وهذه وفاة الرّ  : هود
 .(2)ترتل

 ð„Τς⊇ ð∠‰Ψ•⊕ΣΤ ψΣΡ√.Ω∨Κς… :‚ΩΩ &⌠¬Σ∑ΣŸΗΤς√ςΚ… †Ω∧Πς⇓ΞΜ… ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ¬ΣΩΤŠΠΞϒΤΩ⊕Σ∼Ψ√ †ΩΨŠ ℑ …: ه تعاىل   ـويف قول 
Ψ〈ΗΩ∼Ω™<√≅… †Ω∼Τ⇓ϑ〉Ÿ√≅… .... ≈(55) (3) ،  يقول هود : Ƒفال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم يف: قال الكل 

. (4)، وهذا من خفي القرآن    فيها تقدمي وتأخري  . هبم هبا يف اآلخرة   ما يريد اهللا ليعذّ   الدنيا، إنّ احلياة  
ــك   ــله كذل  …Ν…ΣΤ∏Ω⊕Ω–Ω ΙΣΩΤ⇒∼ΩΤŠ Ω⇐κΩΤŠΩ Ψ◊ΘΩΤ⇒Ψ•<√≅… &†_ΤΤ‰Ω♥ΩΤ⇓ ŸΤΩ⊆ς√Ω γŒΩ∧Ψ∏∅ Σ◊ΘΩΤ⇒Ψ•<√≅… ⌠¬ΣΠς⇓ΞΜ …: ويف قو

Ω⇐Σ≤Ω∝™Σ∧ς√ (158)   Ω⇑ΗΤΩ™Τ‰Σ♠ ϑðΨ/≅… †ΘΩ∧Ω∅ φΣ⊃Ψ±ΩΤÿ (159)   ‚ΠςΜΞ… Ω †Ω‰Ψ∅ ϑðΨ/≅… Ω⇐κΨ±ς∏πΣ∧<√≅… ≈(160) (5) 
 عباد اهللا   ة إهنم ǂضرون إالّ   ولقد علمت اجلنّ  : يقول  . وهذا من مقادمي الكالم   : يقـول هـود     

 .(6)ا يصفوناملخلصني، سبحان اهللا عّم

ه يف  ى إنّ  فقȔ، حتّ   مبا خيدم النصّ    هودا ال خيوض يف التقدمي والتأخري إالّ       ومنه نلحظ أنّ  
لني، وأحيانا ال ينسبه كما      املثالني األوّ  يفو  بعض األحيان تراه ينسب القول إىل صاحبه كما ه        

 .هو يف املثال األخري
 

                                                 
 .55/ آل عمران (1)
 .1/286  هود، التفسري، (2)
 .55/ وبة الت (3)
 .2/140 هود، التفسري،  (4)
 .160-158/  الصافات (5)
 .3/463  هود، التفسري، (6)



 .     منهƨ هود بن محكّم الهّواري في التفسير بالرأي وما يتعلق به   : الفصل الرابع
 

 211

 ƆǠǮȱǟ țرȦȱǟ :ȯɀȍɀƫǟو țɀȖقƫǟ 
ـ   هودا ال خيوض فيه      أي أنّ  ،ا عـن املقطوع واملوصول فشأنه شأن التقدمي والتأخري        أّم
 : مباشرة،  ومن أمثلة ذلك مبا خيدم النّصكذلك إالّ

. Ω∨Ω ΩΞ∞⇓ΚΡ… ς∏Ω∅ Ξ⇐κΤΩ|ς∏ς∧<√≅… ΩΨŠ†ΤΩΤ‰ΨŠ ð‹Σ≤ΗΤΩ∑ ð&‹Σ≤ΗΤ∨Ω … ..≈(102) (1)†:.. .… …: يف قوله تعاىل  

 ∨Ν…Σ⊕Ω‰ΤΠςΤ≅…Ω †Ω∨ Ν…Ρ∏ΩΤ Σ⇐κΨ≠ΗΤΩΤ∼Πς↑√≅… υς∏Ω∅ γ∠<∏Σ … :قول  يوهذا الكالم موصول مبا قبله،      : يقول هود   

∃Ω⇑ΗΤΩ∧∼ς∏ΤΣ♠   ≈ا  بعوواّت… :†Ω∨Ω ΩΞ∞⇓ΚΡ… ς∏Ω∅ Ξ⇐κΤΩ|ς∏ς∧<√≅… Ω…ΨŠ†ΤΩΤ‰ΨŠ ≈ الفرقة بني املرء   : يعين     
 . (2)وزوجه

πŒς√†ΩΤ∈ υϖΩΩΤ∏ΤÿΩΗΤΩΤÿ ΣŸΨ√Κς…ƒ∫ η†ΩΤ⇓ςΚ…Ω βƒ … :ع ففي قوله تعاىل     وا عن املقط  أّم Σ•Ω∅ …ΩϒΗΤΩ∑Ω Ψ∏⊕ΩŠ 

∃†[Τ∼ΤΩ→ ΥφΜΞ… …ΩϒΗΤΩ∑ ε∫πΩ↑ς√ τˆ∼Ψ•Ω∅ (72) Νϖ…ΤΡ√†ΩΤ∈ Ω⇐κΨ‰Ω•⊕ΩΤςΚ… ⌠⇑Ψ∨ Ξ≤∨Κς… ϑðΨ∃/≅… 〉ŒΩ∧šΩ⁄ ϑðΨ/≅… 

ΙΣΣΗΤΤΩ{Ω≤ΩΤŠΩ ψΡ∇∼ς∏Ω∅ ΩΤΤ∑ςΚ… γ&ŒΤ∼Ω‰<√≅… ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… βŸ∼Ψ∧Ωš βŸ∼Ψ•ΘΩ∨ ≈(73)  (3).  هذا كالم  : يقول هود
 .(4)مستقبل، مقطوع من كالم املالئكة

 
 ǬȱǠǮȱǟ țرȦȱǟ : ǦɆȹǓقرȱǟ ǢɆȱǠȅɉǟ 

خري من القرآن الكرمي، إذ     ة يف الربع األ   يويل هود اهتمامه باألسلوب القرآين، وخاصّ     
 والذّي يعرف بكثرة أسلوب الترغيب والترهيب، أو الوعد والوعيد،          ،ييغلب عليه القرآن املكّ   

وهذا وعيد وكذلك بقوله وهذا ختويف،      :  القرآين بقوله    ب على النصّ   يعقّ احيث جند هود  
 :وهذا قسم وغريها من األساليب، ومن أمثلة ذلك 

                                                 
 .102/ البقرة  (1)
 .1/131 ، التفسري، هود (2)
 .73/ هود  (3)
 .2/236، هود ، التفسري (4)
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: يقول هود . ΨΤ⇓⁄ΩϒΩΤ⊇ ⇑Ω∨Ω 〉‡ΠΨϒς∇Σÿ …ΩϒΗΤΩΨŠ ∃ΨÿΨŸΩ™<√≅… ... ≈(44) (1) …: تعاىل   يف قولـه   

 ⊆Ω⇐Σ∧ς∏⊕ΩΩ♥ΩΤ…  … :ويف قوله تعاىل  . (2)ب بالقرآن  وهذا وعيد بالعذاب ملن كذّ     ،يعـين القرآن  

ð∪∼Τς Ξ≤ÿΨϒΩΤ⇓ ≈(17) (3) .  مس وعن اآليات األوىل من سورة الشّ     ،  (4)وهذا ختويف : يقـول هود
 .(5)ه قسموهذا كلّ: يقول

ثارها هود بن حمكّم اهلّواري يف تفسريه من حيث االجتاه          أ هـذه بعض املباحث الّتي       اإذ 
  وهذا ما تقتضيه طبيعة املنهج، فالتفسري يف حّد،البالغي، والّتي نراها خمتصرة وحوي  الّن و غوياللّ

يا من خالل   لك جلّ مسهب فيها، ويظهر ذ   ال   غري مطنب و   اذاته خمتصرا ألصله، لذلك جند هود     
 .ى اجلوانب من علوم العربية ومن علوم البالغةاألمثلة الّتي سيقت لالستشهاد يف شّت

                                                 
 .44/ القلم (1)
 .4/400  هود، التفسري، (2)
 .17/ امللك  (3)
 .4/390  هود، التفسري، (4)
 .10 إىل 1 واآليات من 510، 4/509 ،نفس املرجع  (5)
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 ȰȎȦȱǟȄȵǠƪǟ :ȷǓقرȱǟ ȳɀȲȝ Ž ȻǗǟǿǓ 
  

، بل جند ماّدة    ي عاȇ فيها هود اهلّواري مل تلحظ تصنيفا لعلوم القرآن          الفـترة الـتّ    إنّ 
 إّما يف خطبة املؤلّف أو يف العرض، وهي جمّرد إشارات   ، متـناثرة يف التفاسري    علـوم القـرآن   "

 .ابعنيعن الصحابة والّتوآثار للمدلوالت فقȔ، وأغلبها روايات 
 وقد أشار إليها يف مقّدمة      ، عن بعض علوم القرآن    وهود اهلّواري مل يتكلّم يف تفسريه إالّ      

أو عن الصحابة أو عن الّتابعني أو جمهولة اإلسناد،         ) (التفسري ومعظمها مروية عن الرسول      
 . عن علوم القرآنونادرا ما جند هلود اهلّواري حديثا مستقالّ

للتفسري عموما احلديث عن نزول القرآن ومجعه وترتيبه، وعن         نت مقّدمة هود    لقد تضمّ 
ي ال يعرف التفسري من ال يعرفها حيث         تعداد الشروط التّ    عـن املكّي واملدين، مثّ     القـراءات مثّ  

املكّي واملدين، والّناسخ   :  عشرة خصلة  يتوإّنـه ال يعرف تفسري القرآن إالّ من عرف اثن         : قـال 
 .(1)، واملقطوع واملوصول، واخلاص والعام، واإلضمار والعربيةواملنسوخ، والتقدمي والتأخري

غوي للكلمة كما وردت يف      اكتفى بالتعريف اللّ   ، بل مل يتناول هود يف حديثه اإلعجاز     
 ♠Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω Ν…⌠Ω⊕Ω … :، مثل قوله تعاىل   (2)السور القرآنية، فجاء معناها السبق والفوت ونفي القدرة       

⌡Ψ⊇ †Ω⇒ΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫ Ω⇑ÿΞ∞Ψ•ΗΤΩ⊕Σ∨ … ≈(51) (3)     ياتنا معاجزين، أي   : أي: ، يقـول هودǔون يظّن: كذّبوا ب
 .(4)ى ال نقدر عليهم فنعذّبهمأّنهم يعجزوننا، فيسبقوننا يف األرض حّت

، ΥφΜΞ… †Ω∨ φΣŸφΤΤΤ∅ΣΤ ∃ξ‹‚ςΚð :†Ω∨Ω ψΣ⇓Κς… φ⇔ΤÿΞ∞Ψ•⊕Σ∧ΨŠ ≈(134) (5) … :وقوله كذلك 
 .(6)عجزون اهللا فتسبقونه حّتى ال يقدر عليكمين تأي ما أنتم بالذّ: يقول

                                                           
 .1/71، )خطبة املؤلف( هود، التفسري،  (1)

دار العلم للجميع،   ( والفريوز ابادي، القاموس اǂيȔ      ،4/91السابق،  ابن منظور، املرجع    : ماّدة عجز يف كل من    : ينظر (2)
 .4/52، )دار صادر بريوت، لبنان( والزبيدي، تاج العروس 2/181، .)بريوت، لبنان

 .51/احلّج  (3)
 .3/122 هود، التفسري، (4)
 .134/األنعام  (5)
 .1/561 هود، التفسري، (6)
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: ري احلسن سيقول تف  ،Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω Ω⇐⌠ΤΩ⊕πΤ♥ΩΤÿ ⌡Ψ⊇ †Ω⇒ΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫ Ω⇑ÿΞ∞Ψ•ΗΤΩ⊕Σ∨…  ≈(38) (1) … :وقوله
ون  يثبطّ أي) مłعاجزين(هم، وتفسري الكلƑ    ى ال نقدر عليهم فنعذبّ    ون إّنهم يسبقوننا حتّ   يظّن

 .ها تعاريف لغوية لإلعجاز، فهذه كلّ(2)أي جيحدوهنا: إلميان هباعن ا: الّناس عن آياتنا، أي
ريا بسيطا  سا عن اآليات الّدالة على كون القرآن يتّسم باإلعجاز، فهود يفّسرها تف            أّم

 بذاته،   عدم ظهور علوم القرآن يف تلك الفترة كعلم مستقلّ         إىلف، وهذا راجع    بعيدا عن التكلّ  
 بإبراز مظاهر اإلعجاز يف القرآن      ه معجز، كما أّنه مل يهتمّ     قرآن كلّ  ال  يأخذ بالقول أنّ    قد أو أّنه 

 ∋ΣΤ … :ر ما يراه جديرا بالتفسري فقȔ، مثل قوله تعاىل        الكرمي وال صور التحّدي، بل كان يفسّ      

Ξ⇑ΜΞΠς√ γŒΩ⊕Ω∧ΩΤ–≅… 〉♦⇓‚ΞΜ≅… ΘΣ⇑Ψ•<√≅…Ω υϖς∏Ω∅ ⇐Κς… Ν…ΣΤ<Κ†ΩΤÿ ΞπΤΤ‘Ψ∧ΨŠ …ΩϒΗΤΩ∑ γ⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… ‚Ω Ω⇐ΣΤΚ<†Ωÿ −ΨΨπ∏‘Ψ∧ΨŠ ⌠Τς√Ω 

φ†ς ⌠¬Σ〉∝⊕ΩΤŠ ω×⊕Ω‰Ψ√ …_⁄κΞςℵ≡ ≈(88) (3)(4)عوينا: ، يقول هود أي. 

 ومل  ا عن الّناسخ واملنسوخ فقد عّده هود من الشروط الالّزمة للعملية التفسريية،             أّم
ض اآليات القرآنية   ما تكلّم عنه من خالل تفسريه لبع       وإنّ خيّصص له حديثا يف خطبة التفسري،     

 .وهذا ما سنقف عليه من خالل الدراسة
ولقد ارتأيت أن أفرد البحث هنا آلراء هود اهلّواري يف املوضوعات التالية من علوم               

 :القرآن
 .يف نزول القرآن ومجعه وترتيبه: املبحث األول 
 .يف أسباب الرتول: املبحث الثاين  
 .يف املكّي واملدين: املبحث الثالث 
 .يف القراءات: بحث الرابعامل 
 .حول الّنسخ يف القرآن الكرمي:  اخلامساملبحث 

                                                           
 .38/سبأ  (1)
 .3/402 هود، التفسري، (2)
 .88/اإلسراء  (3)
 .2/441 هود، التفسري، (4)
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ȯوɉǟ ǬǶǤƫǟ :ȼǤɆوترت ȼȞƤو ȷǓقرȱǟ ȯوȂȹ Ž 
ريه هو موضوع نزول القرآن      سأنّ أّول موضوع طرحه هود اهلّواري يف مقّدمة تف           

ي نزل هبا القرآن    ة التّ م عن األحرف السبع    تكلّ  مثّ ،الكرمي، فتناول فيه أّول ما نزل وآخر ما نزل        
 :وّمما أفرده بالدراسة اآليت. اƀ…الكرمي مثّ عن مجع القرآن الكرمي وترتيبه ونقطه وعدد سوره 

 
 ȯوɉǟ ǢȲȖƫǟ :ņدȵȷǓقرȱǟ ȯوȂȹ ǦɆȦɆȭو ǥ 

ȯوɉǟ țرȦȱǟ :Ʉǵɀȱǟ ȯوȂȹ ǥņدȵ Ž 
ذا من   مّدة نزول القرآن الكرمي هي ثالث وعشرون سنة وه          أنّ إىلميـيل هود اهلّواري     

، Τ⇓…ƒ∫⌠≤ΤΣΤ∈Ω ΣΗΤΩΤπ⇒∈Ω≤ΩΤ⊇ ΙΣςΚ…Ω≤πΤ⊆ΩΨ√ ς∏Ω∅ Ξ♣†ΘΩ⇒√≅… υς∏Ω∅ ξ<∇Σ∨ ≈(106) (1)_† … :لقوله تعاىل  خالل تفسريه 

فّرقه )) ⊆Τ⇓…ƒ∫⌠≤ΤΣΤ∈Ω ΣΗΤΩΤπ⇒∈Ω≤ΩΤ_†((وقال يف قوله تعاىل     . (2) أنزله اهللا يف ثالث وعشرين سنة      :قال هود 
 .(3) بعد شهر، وعاما بعد عام، حّتى بلغ ما أراداهللا، فأنزل يوما بعد يوم، وشهرا

وقد اختلف العلماء يف مّدة نزول القرآن بني عشرين وثالثة وعشرين وƦسة وعشرين             
عشر، وقيل ثالث   : مبكّة بعد النبّوة، فقيل   ) (سـنة، وهو مبين على اخلالف يف مّدة إقامته          

 .(4)ة أهنا عشرعشر، وقيل Ʀس عشر، ومل خيتلف يف مّدة إقامته باملدين
 ةي عليه مجهور املسلمني أّنه عمّر عليه الصالة والسالم ثالث         والّصـحيح املشـهور الذّ    

 ة واستمر نزول الوحي مّدة ثالث     ،أربعني عاما ) (وستني عاما، وأنّ بدء الوحي كان وعمره        
 .(5)وعشرين عاما

نذ بدء الوحي حّتى     املقصود أنّ املّدة الزمنية م     وإن كان قد حصلت فترة انقطاع لكنّ      ((

                                                           
 .106/اإلسراء  (1)
 .2/446 هود، التفسري، (2)
 .2/446 نفس املرجع، (3)
 .294، 1/293 الزركشي، املرجع السابق، (4)
ابن جعفر العسقالين، فتح البارئ بشرح صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي، وأّول                : ينظر (5)

 . وما بعدها وغريه8/618، 4979 ا نزل، رقمم
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 .(1) وعشرين عاماةانتهائه استغرقت ثالث
 

ƆǠǮȱǟ țرȦȱǟ :ȯوƕȱǟ ǦɆȦɆȭ Ž 
 السماء الدنيا   إىلنزل القرآن   : اس قال ذكر الكلƑ عن أيب صاſ عن ابن عبّ       : يقول هود  

ثالث آيات، وأربع آيات، وƦس     :  جعل بعد ذلك يرتل جنوما     لـيلة القـدر مجلة واحدة، مثّ      
 .(2)))فال أقسم مبواقع النجوم(( تال هذه اآلية  من ذلك وأكثر، مثّلّآيات، وأق

 جربيل ليلة   ]أي القرآن [نزل به   : وذكـر هـود كذلك رواية أخرى عن األعمش قال         
ل  جعل يرتل بعد ذلك األوّ    دنيا، فوضعه يف البيت املعمور مثّ     السماء  الالقـدر مجلـة واحدة يف       

 .(3)فاألّول
قال : ا عن نزول السور، فقد قال هود يف مقّدمته للتفسري          أمّ ،هـذا عـن نزول القرآن     

 النƑّ  ، ولكنّ * ترتل كلّ سورة منها مجلة، إال اليسري منها         السور مل  حّدثونا أنّ : بعض أهل العلم  
) (   ّما نزل من القرآن شيء أمر أن يضعوه من السورة يف املكان            ى السور، فكلّ  قـد كان مس

 .(4)ى متت السورالذي يأمرهم به حّت
 .إذا هذه هي آراء هود حول كيفية نزول القرآن الكرمي وكلّها مرويات كما نالحظ

 

                                                           
 .2/752 علي حمّمد الزبريي، املرجع السابق، (1)
 .521 ، 4/126 و 1/225 هود، التفسري، (2)
 .4/126 نفس املرجع، (3)

 .1/531 التفسري،: ذكر هود سورة واحدة نزلت مجلة واحدة وهي سورة األنعام ومل يذكر غريها، ينظر *
 .1/96 هود، التفسري، (4)
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ƆǠǮȱǟ ǢȲȖƫǟ :ņوǕ ŽȯȂȹ Ǡȵ رǹǓو ȯ 
ȯوɉǟ țرȦȱǟ :ņوǕ ŽȯȂȹ Ǡȵ ȯ 

 …≅∋>≥  (… <Κ…Ω(نزلت على النƑّ     حيـّدث هـود عن أيب رجاء العطاردي أنّ أّول سورة          

Ψψ♠≅†ΨŠ ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ ΨϒΠς√≅… Ω⊂ς∏Ω ≈(1) ّأّول ما نزل من القرآن    : وقال بعض السلف  :  يقول   مث: … <Κ…Ω≤<∈≅… 

Ψψ♠≅†ΨŠ ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ ΨϒΠς√≅… Ω⊂ς∏Ω ≈(1)   إىل قوله : … ΘΩ⇐ΜΞ… υς√ΞΜ… ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ υϖΩ⊕–ΘΣ≤√≅… ≈(8)     مثّ يروي هود رواية

 ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ† … :ل ما نزل من القرآن الكرمي، وهو قوله تعاىل        أخـرى عـن جابر بن عبد اهللا يف أوّ         

Σ≤ΠΨ’ϑðŸΤΣ∧<√≅…  ≈(1) (1). 

 والعاّمة على أنّ أّول ما نزل من القرآن الكرمي      :  يرّجح هود الرواية األوىل فيقول      مثّ

… <Κ…Ω≤<∈≅… Ψψ♠≅†ΨŠ ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ ΨϒΠς√≅… Ω⊂ς∏Ω ≈(1) (2). 

 Κ…Ω≤<∈≅… Ψψ♠≅†ΨŠ> …ات   وطريق اجلمع بني األقاويل أنّ أّول ما نزل من اآلي          :قـال الزركشي  

ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ ≈ ،ل ما نزل من أوامر التبليغ  وأّو… †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Σ≤ΠΨ’ϑðŸΤΣ∧<√≅… ≈(1) (3). 

 

ƆǠǮȱǟ țرȦȱǟ :ȯȂȹ Ǡȵ رǹǓ Ž 
ي بن كعب أنّ آخر ما      ا عن آخر ما نزل من القرآن الكرمي، فريوي هود رواية عن أبّ            أّم

 ∅ŸΩ⊆ς√ ⌠¬Σ{ƒ∫:†Ω– χΣ♠Ω⁄ ⌠⇑ΨΘ∨ ⌠¬Σ|Ψ♥Σ⊃⇓Κς… ε∞ÿΞ∞Ω∅ Ψ∼ς∏Ω … :نـزل مـن القرآن آيتان من سورة براءة        

ψΠΡΨ⇒Ω∅†Ω∨ …. .≈(128) (4) ّأنّ         ، مث Ƒآخر ما نزل من القرآن      يذكـر روايـة أخـرى عن الكل :         

… Ν…Σ⊆ΠςΤ≅…Ω †_Τ∨⌠ΩΤÿ φΣ⊕Ω–⌠≤ΣΤ Ψ∼Ψ⊇ ς√ΞΜ… ∃ϑðΨ/≅… ΘΩ¬ΣΤ’ υΠς⊇ΩΣΤ ΘΣΡ ω♦πΤ⊃ΤΩΤ⇓ †ΘΩ∨ πŒΩ‰Ω♥Ω{ ⌠¬Σ∑Ω ‚Ω 

                                                           
 .62 ، 1/61، هود، التفسري (1)
 .4/433، و 1/62، نفس املرجع (2)
 .1/265، املرجع السابق (3)
 .326 و 1/62هود، التفسري، : ، ينظر 129 ، 128/التوبة  (4)
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Ω⇐Σ∧ς∏πℵ≠ΣΤÿ ≈(281) (1). 

 احلديث يف آخر ما نزل ضرب من        ومل يرّجح هود بني الروايتني ولعلّه يأخذ بالقول أنّ        
 .(2)ين كما قال الزركشياالجتهاد وتغليب الظّن، وليس العلم بذلك من فرائض الّد

 
ǬȱǠǮȱǟ ǢȲȖƫǟ :ņوǕ ŽƇكرȱǟ ȷǓقرȱǟ ȜƤ ȸȵ ȯ 

ـ       ذف اإلسـناد، وهذه عادته يف كثري من املرويات أنّ أّول من كتب            يـنقل هـود حب
ل من مجع الّناس على مصحف واحد       املصـاحف أبو بكر الصديق حني قتل أهل اليمامة، وأوّ         

ل واجلمع الثاين، فجمع أيب بكر الصديق       ق بني اجلمع األوّ   ، فهود هنا يفرّ   (3)عـثمان بن عفان   
 القرآن يوم اليمامة، أّما مجع عثمان بن عفان فسببه           بقّراء كـان سـببه القـتل الذّي استحرّ       

أنّ حذيفة بن اليمان قال     : االخـتالف يف القـراءة، وقد روى هود اهلّواري يف مقّدمة تفسريه           
قراءة فالن وقراءة فالن وقراءة فالن، كما صنع أهل         : ما كنت صانعا إذا قيل    : لعثمان بن عفان  

 .(4)اس على هذا املصحف على حرف واحدفجمع عثمان الّن. *الكتاب فاصنعه اآلن
لعرضه األخرية حيث كان جربيل عليه      ا قراءة عثمان بن عفان هي       ويـرّجح هـود أنّ    

     Ƒّالسـالم يأيت الن) (      ّي قبض فيه   ه أتاه يف العام الذّ    فيعرض عليه القرآن كل عام عرضة، وأن
 .(5)فعرضه عليه عرضتني

 .الشتاتة من الفرقة ووهبذا اجلمع حفظ اهللا األّم
 

                                                           
 .281/البقرة  (1)
 .1/268 املرجع السابق، (2)
 .1/64 هود، التفسري، (3)

 ) .1(هامش . 1/65  نفس املرجع،مل يهتد اǂقّق إىل الصواب يف العبارة، *
 وما بعدها، وقد رواه البخاري يف        1/295 ، وهذا ما ذهب إليه الزركشي يف الربهان        65،  1/64 هود، التفسري،  (4)

 ،  4987و 4986ابن حجر العسقالين، الفتح، كتاب فضائل القرآن، باب مجع القرآن الكرمي، رقم              : صحيحه، ينظر 
8/626. 

ابن جحر العسقالين، الفتح، كتاب فضائل القرآن، باب        : ، وقد رواه البخاري يف الصحيح، ينظر      1/65 هود، التفسري،  (5)
 Ƒّجربيل يعرض القرآن على الن)( ، 8/658، 4998رقم. 
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Ȝǣǟرȱǟ ǢȲȖƫǟ :ǠȾǤɆوترت ȷǓقرȱǟ ǿɀȅ ǻدȝ Ž 
 ومائة  ةمصحفنا هذا ثالث عشر   :  بن مهران أو غريه قال     ا ميمون ذكروا أنّ : يقول هود  
ا نستعينك  اللّهم إنّ : ((، ومصحف أّيب Ʀس عشرة ومائة سورة وفيه هاتان السورتان         **سـورة 
مائة سورة ليس فيها املعوذتان وال       و ة، ويف مصحف ابن مسعود إحدى عشر      ***))ونستغفرك
 .(1)سورة أّيب

ب على أنّ عددها    وهـود بذكـره هلـذه اآلراء يف تعداد سور القرآن الكرمي، مل يعقّ             
ما جنده يثبت هذا العدد من خالل التفسري، أّما عن          ، وإنّ (2)فـاق مائة وأربع عشرة سورة     باالّت

لترتيب توقيفي أو من حمض اجتهاد      ترتيـب هـذه السور فلم يبّين هود موقفه من كون هذا ا            
، وأرّجح هنا ما ذهب إليه ابن حجر يف أنّ هذا الترتيب توقيفي             -رضوان اهللا عليهم  –الصحابة  

 .(3)وإن كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة
، فإّنه ينبغي احترامه خصوصا يف كتابة       اوسواء أكان ترتيب السور توقيفيا أم اجتهاد      ((

 .(4)))اع الصحابة واإلمجاع حّجةاملصاحف، ألّنه عن إمج
ح هود بأّنه توقيفي من خالل ما رواه عن ابن          ا عن ترتيب اآليات يف سورها، فيصرّ      أّم

كيف جعلتم براءة، وهي من الطّوŁل مع األنفال وهي من          : انقلت لعثمان بن عفّ   : اس قال عـبّ 
كانت ) ( رسول اهللا    إنّ: ، فقال )بسم اهللا الرمحان الرحيم   (املـئني، ومل تكتبوا بينهما سطر       

قل من ذلك أو أكثر،     أتـرتل علـيه الثالث اآليات واألربع اآليات واخلمس اآليات مجيعا، أو             
، واجعلوا آية كذا وكذا     موضع كذا وكذا  سورة كذا وكذا يف     فيقول اجعلوا آية كذا وكذا يف       

ونظرنا قّصتها  . ه قبض ومل يقل لنا يف براءة شيئا        يف سورة كذا وكذا، وإنّ     يف موضع كذا وكذا   
 .(5))بسم اهللا الرمحان الرحيم(متشاهبة فجعلناها معها، ومل نكتب بينهما سطر 

                                                           
 .1/317 الزركشي، املرجع السابق،: وهذا العّد ملن جعل سورة األنفال والّتوبة سورة واحدة، ينظر *

 .رجع والصفحةأوردها الزركشي، نفس امل **
 .1/67 هود، التفسري، (1)
 .1/317 الزركشي، املرجع السابق،: ينظر (2)
 .8/658 ،4996ابن حجر العسقالين، الفتح، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، رقم  (3)
 .1/273الزرقاين، املرجع السابق،   (4)
 .2/111  و1/67هود، التفسري،  (5)
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 اهللا يأمرك أن تضع كذا وكذا       إنّ: فيقول) (كان جربيل يأيت النƑّ     : وكذلـك قوله  
 .(2)نعقد عليه اإلمجاعاوهذا ما . (1)بني ظهراين كذا وكذا من السورة

 
ȄȵǠƪǟ ǢȲȖƫǟ :ǟ ǒǠƧǕ ŽǿɀȆȱ 

 أنّ  ينبغي النظر يف وجه اختصاص كل سورة مبا مسيت به، وال شكّ           : يقـول الزركشي   
العـرب تراعي يف الكثري من املسّميات أخذ أمسائها من نادر أو مستغرب يكون يف الشيء من                 

 .ىخلق أو صفة ختّصه، أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق إلدراك الرائي للمسّم
الم أو القصيدة الطويلة مبا هو أشهر فيها، وعلى ذلك جرت           ون اجلملة من الك   ويسـمّ 

، وهذا ما جنده يف  تفسري هود، حيث ّمسى السور القرآنية على             (3)أمسـاء سور الكتاب العزيز    
 : يف بعض السور وهي املعتمد يف التسمية إالّ هودهذا األساس، ومل خيالف

 .اها سورة بين إسرائيلسورة اإلسراء فقد ّمس -
 .اها سورة سليمانمل وقد ّمسسورة الّن -
 .اها سورة املالئكةسورة فاطر وقد ّمس -
 .اها سورة املؤمنسورة غافر وقد ّمس -
 .اها سورة حم السجدةسورة فصلّت وقد ّمس -
 .اها سورة آخر األيام السبعةسورة اإلنسان وقد ّمس -

: يوكذلـك بالنسـبة للسور اآلتية فقد هنج يف تسميتها على ما ابتدأت به السورة وه            
بأ، التكوير، االنفطار، االنشقاق، الربوج،     املؤمـنون، الشـورى، القمر، املنافقون، املعارج، النّ       

حى، الّشرح، العلق، البّينة، الزلزلة، العاديات،      الطّـارق، األعـلى، البلد، الّشمس، اللّيل، الضّ       
 .التكاثر، العصر، املاعون، الّنصر، املسد

 القرآنية مل ينفرد هبا هود، بل جندها عند العاّمة، وقد           إنّ هذه اإلطالقات يف أمساء السور     
 .(4)تسّمى السورة الواحدة بأكثر من تسمية، وهذا ما أقّره علماء القرآن ومل ينكره أحد

                                                           
 .2/76 و 1/69 هود، التفسري،(1)
 .1/323 الزركشي، املرجع السابق،: ينظر (2)
 .1/340، نفس املرجع (3)
 . وما بعدها1/340 نفس املرجع، (4)
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ƆǠǮȱǟ ǬǶǤƫǟ :ȯوƕȱǟ ǡǠǤȅǕ 
ة حلكمه أّيام   نثة عنه، أو مبيّ   ما نزلت اآلية أو اآليات متحدّ     : املقصـود بسـبب الرتول     
ل بتلك  سؤال فترتل اآلية أو اآليات فيما يتصّ      ) (ه إىل النƑّ    تقع حادثة، أو يوجّ   كأن  . وقوعه

  سبب نزوهلا   :احلادثـة، أو جبـواب ذلـك السؤال، فيقال بعد ذلك يف هذه اآلية أو اآليات               
 .(1)…كذا

قيد ال بّد منه لالحتراز عن اآلية أو اآليات الّتي          " ام وقوعه أّي: "وكلمة  : يقول الزرقاين 
    ض الوقائع واألحوال املاضية أو     ـث عن بع  ل ابـتداء مـن غـري سبب، بينما هي تتحدّ          تـرت 

 .(2)املستقبلية
د هبا املفّسر أثناء    ي جيب أن يتزوّ   ومعـرفة أسـباب نزول اآليات القرآنية من العلوم التّ         

قوف  أوż ما جيب الو    ] أي معرفة أسباب الرتول    [ها  إّن: العملية التفسريية حيث قال الواحدي      
علـيها، وأوىل ما تصرف العناية إليها، المتناع معرفة تفسري اآلية، وقصد سبيلها دون الوقوف               

  .(3)تها وبيان نزوهلاعلى قّص
 .طبعا هذا القول ليس على عمومه، إذ ليست كل اآليات القرآنية مرتبطة بسبب نزول

 مل يرتل مجلة واحدة، وأّنه       هود اهلّواري بأسباب الرتول مؤكّدا بذلك أنّ القرآن الكرمي         اهـتمّ 
 تبعا لألحداث والوقائع، واعترب هود أنّ أسباب الرتول هي املعني األساسي على فهم      منّجما نزل

اآليات وتفسريها، فقد يورد سبب الرتول يف أّول تفسريه لآلية، أو يف أثناء التفسري أو يف آخر                 
راد سبب الرتول أو أسباب الرتول،       بل يكتفي بإي   ،التفسـري، وأحـيانا ال يفّسر  النّص مطلقا        

 .وجيعل ذلك تفسريا للنّص
 :وإليك بعض النماذج التطبيقية

 
 
 
 

                                                           
 .1/89 الزرقاين، املرجع السابق،: ينظر (1)
 .1/91 نفس املرجع، (2)
 .7 ص،)م1988هـ، 1408، 1:ط. دار ابن كثري، دمشق، سوريا(مصطفى ديب البغا : أسباب الرتول،  تعليق (3)
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1. ƘȆȦǪȱǟ ȯņوǕ ɄȦȥ:  

 ∅Ω∨Ω ⌠≤ΤΣ⊃<∇ΩΤÿ Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ≅†ΨΤŠ ŸΩ⊆ΩΤ⊇ ς÷Ψ‰Ωš ΙΣΡ∏Ω∧Ω⇑ ... …: مثل إيراده لسبب الرتول يف قوله تعاىل      

ΩΣ∑Ω ℑ Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅… Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ♥ΗΤΤΩ<√≅… ≈(5) (1)   ذكر بعضهم أّنه ملا نزل حتليل      : ، حيث يقول هود

 Ω∨Ω⇑ ... …كيف نتزوج نساء من غري أهل ديننا، فأنزل اللّه،          : نساء أهل الكتاب قال بعضهم    

⌠≤ΤΣ⊃<∇ΩΤÿ Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ≅†ΨΤŠ ŸΩ⊆ΩΤ⊇ ς÷Ψ‰Ωš ΙΣΡ∏Ω∧Ω∅ ... ≈(5)  ،  ومن يكفر بتصديق حتليلهن    : تفسري ذلك : قال
 .(2)فقد حبȔ عمله

 ς√Ω ΘΩ⇐Κς… †_ΤΤ⇓…ƒ∫⌠≤ΣΤ∈ π‹Ω⁄ΠΨκΤΣ♠ ΨΨΤŠ … :ومثل إيراده لسبب الرتول قبل التفسري يف قوله تعاىل         

〉†Ω‰Ξ•<√≅… ςΚ… πŒΩ⊕ΠΨ≠ΣΤ∈ ΨΨΤŠ 〉≥⁄ΚΚς‚≅… ςΚ… Ω¬ΠΨ∏Ρ ΨΨΤŠ υ%ΩΤ⌠Ω∧<√≅……  ≈(31) (3)  وذلك أنّ : ، يقول هود 
. ها ضّيقةة، فإّنر لنا هذه اجلبال من مكّعم فسّيد، إن كنت كما تز   يا حممّ : رهطا من قريش قالوا   

ر لنا الّريح لنركبها إىل الشام فنقضي عليها مرينا وحاجتنا حّتى           قال ال أطيق ذلك، قالوا فسخّ     
ها قد سخّرت لسليمان بن داود، ولست بأهون على         نرجع من يومنا إن كنت رسول اهللا، فإنّ       
ا فنسأهلم أحّق    فأبعث لنا بعض من قد مات منّ       :الوا ق اهللا من سليمان بن داود، قال ال أستطيع،       

 لقومه، ولست بأهون على     -كما زعمت –ما تقول أم باطل، فإنّ عيسى قد كان حيي املوتى           
ر هود هذه اآلية على  يفّس، مثّ(4)ال أستطيع ذلك، فأنزل اهللا اآلية : اهللا منه إن كنت رسوله، قال     

 .ضوء سبب الرتول
2. ņȵǕƘȆȦǪȱǟ ǒǠȺǭǕ Ž Ǡ: 

ΤΠς⇓ΞΜ… :†ΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… ð∠∼ς√ΜΞ… ð†: … :مثل إيراده سبب الرتول يف قوله تعاىل       Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅… ΘΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠ Ω¬Ρ∇™ΩΨ√ 

Ω⇐κΤΩŠ Ξ♣†Πς⇒√≅… :†Ω∧ΨŠ ð∠ΗΤΩ⁄ςΚ… &ϑðΣ/≅… ‚ΩΩ ⇑Ρ∇ΩΤ Ω⇐κΨ⇒ΜΞ:†Ω<∏ΠΨ√ †_Τ∧∼Τγ±Ω ≈(105) (5)     فيأيت سبب نزول اآلية ،
هم  رجال من األنصار سرق درعا فاتّ      ذكر عن احلسن أنّ   :  هود يف أثناء التفسري، حيث يقول    

                                                           
 .5/املائدة  (1)
 .449 / 4، وقد ذكره ابن جرير الطربي، املرجع السابق، مج452، 1/451 هود، التفسري، (2)
 .31/الّرعد  (3)
 .231، وقد أورد هذا السبب الواحدي بزيادة، املرجع السابق، ص 2/309 هود، التفسري، (4)
 .105/الّنساء  (5)
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أمل تروا إىل هؤالء    :  مثّ أتى قومه فقال    ،ا فشت عليه القالة استودعها رجال من اليهود       عليها، فلمّ 
فأتوا . ين اّتهموين بالّدرع، فواهللا ما زلت أسأل عنها حّتى وجدهتا عند فالن اليهودي              الذّ

 قال األنصاري   واهللا ما سرقتها، إّنما استودعنيها، مثّ      : رع، فقال اليهودي فوجدوا عنده الدّ   
 فأتى قومه   ،ي القالة انطلقوا إىل النƑّ عليه السالم فقولوا له فليخرج فليعذرين فتسقȔ عنّ          : لقومه

يا رسول اهللا أخرج فاعذر فالن حّتى تسقȔ عنه القالة، فأراد رسول اهللا أن              : رسول اهللا، فقالوا  
ر هود من اآلية ما يراه جديرا بالتفسري وهذا منهجه يف أغلب            ، ويفسّ (1)اهللا اآلية يفعل، فأنزل   

 .تفسري اآليات القرآنية

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω   Ν…Σ≤Ω⊃Ω{  ¬ΣΣ∝⊕ΩΤŠ  Σ∫:†φΤΤΤΤ∼Ψ√ςΚ…  &∴×⊕ΩΤŠ … :  قوله  تعاىل    ومثل سبب  الرتول يف    
نزلت هذه اآلية   : الرتول فيقول ، ففي خضم تفسري هذه اآلية، يذكر هود سبب          (2) (73)≈... 

ة، وقد كان قوم من املشركني يكونون بني رسول اهللا وبني           حني أمر النƑّ بقتال املشركني كافّ     
ما تريد مّنا وحنن كافّون عنك، وقد نرى        : حربه من قريش، فإذا أرادهم رسول اهللا قالوا له         

 ألهنم إذا رأوا نارهم فهم       ناركم، وكان أهل اجلاهلية يعظمون الّنار حلرمة قرب اجلوار،          
 .(3)ما تريدون مّنا وحنن على دينكم، فأنزل اهللا اآلية: جرياهنم، وإذا أرادهم املشركون قالوا

3. ņȵǕƘȆȦǪȱǟ ǦيǠŒ Ž Ǡ: 
.  يف الغالب جيعل سبب نزول اآلية بعد تفسريها         افاألمثلة على ذلك كثرية، إذ جند هود      

  ΩΩ ΘΩ⇑ς√Σ⊆ΩΤ ]∫πΝ†Ω↑Ψ√ ΨΤΠ⇓ΜΞ… βΨ∅†ΩΤ⊇ ð∠Ψ√.ς′ …[ŸΩ∅ (23)‚ … :إيراده سبب الرتول يف قوله تعاىل     : فمثال

:‚ΠςΜΞ… ⇐Κς… ƒ∫:†Ω↑ΩΤÿ &ϑðΣ/≅… ... ≈(24) (4)،     بلغنا أنّ اليهود ملا سألت رسول      : يقول هود بعد تفسري اآلية

 أخربكم عنهم غدا، ومل يستثن، فأنزل اهللا      : عن أصحاب الكهف قال هلم رسول اهللا      ) (اهللا  
 .(5)هذه اآلية

                                                           
 .153، 152د هذا السبب الواحدي، املرجع السابق، ص ، وقد أور421، 1/420 هود، التفسري، (1)
 .73/األنفال  (2)
 .6/297، وقد أورده الطربي، املرجع السابق، بلفظ قريب وخمتصر، مج108، 2/107 هود، التفسري، (3)
 .24 ، 23/الكهف  (4)
 .8/208 جع السابق،، وقد ذكره السيوطي، الّدر املنثور يف التفسري املأثور، املر2/457 هود، التفسري، (5)
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ر هود اآلية، مثّ يقول     ،يفّسΜΞ…Ω Ν…Σ †Ω{ ð∠ΩΤ⇓Σ⇒Ψπ⊃Ω∼ς√…  ≈(73) (1)⇐ … :وكذلك يف قوله تعاىل   
:  ى الصباح فقالوا  ة ليلة حتّ  وذلك أنّ املشركني خلوا بنƑ اهللا عليه السالم مبكّ        : يف سبب نزوهلا  

كّف عن شتم   : ا به، وقالوا له   ي جئت به مل جييء به أحد من قومك، ورفقو          د إنّ الذّ  يا حممّ 
آهلتنا وذّمها، وانظر يف هذا األمر، فإنّ هذا لو كان حقّا لكان فالن أحّق به منك، وفالن أحّق                  

 .(2)به منك، فأنزل اهللا اآلية
4. ņȵǕǠ ȸȝ ƘȆȦت ȷوǻ ȯوƕȱǟ ǢǤȆȱ ȻǻǟيرǙ: 

 …Ω∨Ω Ω⇐†Ω{ ⌠¬Σ|ς√ ⇐Κς… Ν…Σ′<ΣΤ ΩΣ♠Ω⁄ ϑðΨ/≅… :‚ΩΩ ⇐Κς†.…  … :فمن أمثلة ذلك، قوله تعاىل    

ϖΝ…Σ™Ψ∇⇒ΩΤ ΙΣΩ–.ΩƒςΚ… ?⇑Ψ∨ ,−ΨΨŸ⊕ΩΤŠ &…[ŸΩΤŠΚς… ΘΩ⇐ΜΞ… ⌠¬Ρ∇Ψ√.ς′ Ω⇐†Ω{ ΩŸ⇒Ψ∅ ϑðΨ/≅… †[∧∼Ψℵ≠Ω∅ ≈(53) (3)    قال هود يف ،
 .(4)د تزوجنا نساءه، فأنزل اهللا هذه اآليةلو قد مات حمّم: قال ناس من املنافقني: سبب الرتول

 …≅/Ω∨Ω Ξ⊗ΤΨ≠Σÿ ϑðΩ/≅… ΩΣ♠ΘΩ≤√≅…Ω  ð∠ΤΜΞΤ;ΗΤðΤ√ΟΚΡ†ΩΤ⊇ Ω⊗Ω∨ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω¬Ω⊕πΤΤ⇓ςΚ… ϑðΣ⇑ … :تعاىل وكذلك يف قوله  

¬Ξ∼ς∏Ω∅ Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇑ΓϑγΤΤ∼Ψ‰Πς⇒√≅… Ω⇐κΨ⊆ÿΠΨŸϑγ±√≅…Ω Ψ∫:…ΩŸΩΠΡ↑√≅…Ω &Ω⇐κΨ™Ψ∏ΗΤΥφΤ±√≅…Ω Ω⇑Σ♥ΩšΩ ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… †_ΤΤ⊆∼ΤΤΨ⊇Ω⁄ ≈(69) (5) ،
هذا نّبي نراه يف الّدنيا،     :  رجاال قالوا  ذكر لنا أنّ  :  ذكر بعضهم قال   :يقول هود يف سبب الرتول    

، مثّ يورد سبب نزول آخر قريب       (6)ا يف اآلخرة فريفع بفضله، فال نراه، فأنزل اهللا هذه اآلية          أّمف
من السبب األّول يرويه عن الكلƑ، وهبذا يرى هود أنّ إيراد سبب الرتول أو أسباب الرتول                 

 .آلية والوقوف على  معانيهاكافية لتفسري ا
5. ȯوƕȱǟ ǢǤȅ Ž Ǧيǟوǿ ȸȵ رǮȭǕ ȻǻǟيرǙ: 

ه يوردها دون   دة فإنّ ه إذا وردت يف اآلية أسباب نزول متعدّ        املالحظ يف تفسري هود أنّ    
 بل يكتفي بعرض الروايات فقȔ، وأكثر هذه الروايات منقطعة أو جمهولة اإلسناد             ،ترجيح بينها 

 .حذفه لألسانيد أفقدنا الكثري من الفوائدر فوهذا ما يعاتب عليه املفّس

                                                           
 .73/اإلسراء  (1)
 .8/119، والطربي، املرجع السابق، مج245، 244، وقد ذكره الواحدي، املرجع السابق، ص 2/433 هود، التفسري، (2)
 .53/األحزاب  (3)
 .300، وقد أورده الواحدي، بلفظ قريب ،املرجع السابق، ص 3/379 هود، التفسري، (4)
 .69/الّنساء  (5)
 .140، وقد ذكر هذا السبب الواحدي، املرجع السابق، ص 1/397، التفسري، هود (6)
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 –Ξ‚ΩΩ ⌠≤ΤΩðµ …… :ومن أمثلة إيراده ألكثر من رواية يف سبب الرتول، مثال يف قوله تعاىل             

ð∠Ψð„Ω±ΨŠ ‚ΩΩ πŒΨ⊇†ΩΣΤ †ΩΨŠ Ξ⊗ΩΤΤŠ≅…Ω Ω⇐κΤΩŠ ð∠Ψ√.ς′ „γ∼‰Ω♠ ≈(110) (1)    Ƒأنّ: ، يروي هود عن الكل 

كّة، كان جيتمع إليه أصحابه، فإذا صلّى هبم ورفع صوته مسع              وهو مب ) (رسول اهللا   
املشركون صوته فǔذوه، وإن خفض صوته مل يسمع من خلفه، فأمره اهللا أن يبتغي بني ذلك                 

 .(2)سبيال
ي اهللا،  كان نبّ :  وقال بعضهم  :فيقول:أخرى قريبة من الرواية األوىل     يذكر هود رواية     مثّ

ته رموه بكل خبث، فأمره اهللا أن يغّض من صوته وأن يقتصر            وهو مبكّة إذا مسع املشركون صو     
 .)3(يف صالته
ن تني، فإذا كانت الروايتان األوليتان تبّيي يضيف هود رواية ثالثة بعيدة عن الروايتني األّول        مثّ

ن أنّ اآلية القرآنية نزلت يف أيب بكر        فالرواية األخرية تبيّ  ،  )(أنّ اآلية نزلت يف  رسول اهللا        
 مسع أبا بكر    ) ( رسول اهللا    ذكروا أنّ : ق وعمر بن اخلطاب وبالل، حيث يقول هود       الصدي

وهو  يصلّي من اللّيل وهو خيفي صوته، ومسع عمر وهو جيهر بصوته، ومسع بالال وهو يقرأ من                  
ي أناجي ليس   إنّ الذّ : مل ختفي صوتك؟ قال   : فقال أليب بكر  . هذه السورة، ومن هذه السورة    

أرضي الرمحان وأرغم الشيطان وأوقظ     : مل جتهر بصوتك؟ قال   : ، فقال لعمر  قال صدقت . ببعيد
أخلȔ : قال صدقت، وقال لبالل مل تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة؟ قال               . الوسنان

قال صدقت، فأمر أبا بكر أن يرفع من صوته وأمر عمر أن خيفض من صوته، وأمر                . با بطّيب طّي
الّتي يورد منها    (5)، وغريها من األمثلة   )ȟ)4 منها، فأنزل اهللا اآلية    بالال إذا أخذ يف سورة أن يفر      

هود أكثر من سبب للرتول دون أدƅ ترجيح بينها، بل يذهب إىل أبعد من ذلك، فهو أثناء                   
عرضه ألسباب الرتول يذكر روايات ضعيفة دون متحيص أو تعقيب، مثل إيراده لسبب الرتول              

، Ω∨Ω †ΤΩΤ⇒<∏φΤΤ♠⁄ςΚ… ⇑Ψ∨ ð∠Ψ∏‰ΤΩΤ∈ ⇑Ψ∨ ξΣ♠ΩΘ⁄ ‚ΩΩ ϑ∴Ψ‰ΩΤ⇓ :‚ΠςΜΞ… …ς′ΞΜ… υϖΠς⇒Ω∧ΩΤ…≈(52) (6)†: … :يف قوله تعاىل  

                                                           
 .110/اإلسراء  (1)
 .249، وقد أورد الواحدي الرواية الثانية يف سبب الرتول، املرجع السابق، ص448، 2/447 هود، التفسري، )4( ، )3(،  (2)
 . وغريها من املواضع246 ، 4/245، 187 و4/186، 1/180، 2/438: هود، التفسري، مثال: ينظر (5)
 .52/احلّج  (6)
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ي وهو يقرأ سورة الّنجم، فلّما      وقال بعضهم كان النƑّ قائما يف املسجد احلرام يصلّ        : يقول هود 
 Σ¬ΣΤΤÿƒ∫Ω≤ΩΤ⊇ςΚ… ðŒΗΤΠς∏√≅… υΠς∞Σ⊕<√≅…Ω (19)  Ω〈λΩΤ⇒Ω∨Ω Ω◊ΩΤ‘Ψ√†Πς‘√≅… υϖΩ≤πΤΚΡ‚≅… ≈(20) … :أتى على هذه اآليات     

هن من الغرانيق العلى، وإنّ شفاعتهن لترجى،       إّن: يطان على لسانه  ، ألقى الشّ  ]19/20جم  الّن[
ة، املؤمنون  ى ختمها، فسجد وسجد أهل مكّ      فأعجب ذلك املشركني فقرأ السورة حتّ      

 …Ω∨Ω †ΤΩΤ⇒<∏φΤΤ♠⁄ςΚ… ⇑Ψ∨ ð∠Ψ∏‰ΤΩΤ∈ ⇑Ψ∨ ξΣ♠ΩΘ⁄ ‚ΩΩ ϑ∴Ψ‰ΩΤ⇓ :‚ΠςΜΞ†: …  واإلنس، فأنزل اهللا   واملشركون، واجلنّ 

…ς′ΞΜ… υϖΠς⇒Ω∧ΩΤ…≈(52) (1)  . 

      6- ǢǤȆȱǟ ȋɀȎƝ ɍ ȘȦǎȲȱǟ ȳɀȶȞǣ ǥƎȞȱǟ: 
فظ ال Ɲصوص    العربة بعموم اللّ   يذهـب هود يف بعض األحيان إىل التنصيص على أنّ         

ية صالحيتة لكلّ زمان ومكان مثل تفسريه       ى يتماشى التفسري وروح النّص وخاصّ     السـبب حتّ  
 Ω∨Ω Σ¬Ρ∇ΗΩΤ…ƒ∫ ΣΣ♠ΘΩ≤√≅… ΣΣϒΣΩΤ⊇ †Ω∨Ω ⌠¬Ρ∇ΗΩΩΤ⇓ ΣΤΤ⇒Ω∅ &Ν…ΣΩ⇓≅†ΩΤ⊇ ... ≈(7) (2)†:…  … :ه تعاىل ـلقول

 :  ومثل ما ورد يف تفسري قوله تعاىل، (3)يننزلت يف الغنيمة صارت بعد يف مجيع الّد: قال هود

…  …Ω†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄ ⌡Ψ⇒∅ΞƒςΚ… ⌠⇐Κς… Ω≤Ρ∇→ςΚ… ð∠ΩΤΩ∧⊕ΨΤ⇓ ⌡ΨΠς√≅… ðŒ∧Ω⊕Τ⇓Κς… ϑðς∏Ω∅ υς∏Ω∅Ω ϑðΩŸΨ√.Ω ⌠⇐Κς…Ω ΩΩ∧∅ςΚ… 

†_™Ψ∏ΗΤΤΩ″ ΣΗΗΩ∂⌠≤ΩΤ π Ψ̃∏π″ςΚ…Ω Ψ√ ℑ ∃⌡ΨΤΘΩΤÿΞΘ⁄Σ′ ΨΠΤ⇓ΜΞ… 〉ŒΤ‰ΣΤ ð∠Τ∼ς√ΜΞ… ΠΨΤ⇓ΞΜ…Ω ð⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ∧Ψ∏πΤ♥Σ∧<√≅… ≈(15) (4) ،
ها نزلت يف أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، وهي          بلغنا أنّ : واية عن الكلƑ يقول فيها    يذكر هود ر  

 .(6)، وغريها من األمثلة(5)بعد مرسلة يف املؤمنني
 
   7 .ǦɆȹǓقرȱǟ ǧǠيɇǟ ȐȞǣ ǨȱȂȹ ȸȶɆȥ : 

 هـود مبن نزل يف شإّنهم نّص قرآين، وقد ذكر يف أكثر من موضع يف التفسري                 يهـتمّ 
                                                           

 175، 174 /9مج، والطربي، املرجع السابق، 66، 6/65، وقد رواه السيوطي، املرجع السابق،    3/123هود، التفسري،    (1)
 .148موقف هود من اإلسرائليات من البحث، ص: وقد سبق احلديث عن قصة الغرانيق،  ينظر

 .7/احلشر  (2)
 .4/322 ،هود، التفسري (3)
 .15/األحقاف  (4)
 .314، وقد أورد سبب الرتول مفّصال، الواحدي، املرجع السابق، ص 4/149 هود، التفسري، (5)
 .4/413، و562، 474، 1/473: هود، التفسري، مثال : ينظر (6)
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 ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ …ς′ΞΜ… ψΣΤΤŠΩ≤Ω∂ ℑ† … :يف قوله تعاىل  : القرآن الكرمي مثال  أشخاصا نزل فيهم    
Ξ∼Ψ‰φΤΤ♠ ϑðΨ/≅… Ν…Σ⇒ΤΘΩ∼Ω‰ΩΩΤ⊇ ‚ΩΩ Ν…ΣΤ√Σ⊆ΩΤ ⌠⇑Ω∧Ψ√ υϖς⊆<√ςΚ… Σ¬Σ|∼ς√ΜΞ… Ω¬ΗΤς∏ΥφΤΤΤ♥√≅… ðŒ♥ς√ †_ΤΤ⇒Ψπ∨Σ∨ ... ≈(94) (1)، 

 يورد هود القصة    ا نزلت يف شأن مرداس رجل من عطفان، مثّ        هأّن: ذكر بعضهم : قـال هـود   
 العربة بعموم اللّفظ ال Ɲصوص السبب، بينما        ة أنّ ، ومل يقّرر هود يف هذه القصّ      (2)بتفاصـيلها 

 …≅√≠Ω∧ς ΙΣΣΤ∏ΩΤ‘ΘΩ∨ ℑ γŒΗΤΩ∧Ρ∏ϑ〉ℵ⇑ … :لـه  قولـه  تعاىل    اجنـده يف آيات أخرى يقّرر ذلـك،  ومث        

ð♦∼Τς√ ω“Ψ⁄†µΩγ &†Ω⇒ΤΨΘ∨ ≈(122) (3). 

 مثّ هي   ،ها نزلت يف عمر بن اخلطاب وأيب جهل بن هشام         بلغنا أنّ : قال هود قال بعضهم   
 .(5)، وغريها من اآليات القرآنية(4)عاّمة بعد
 
8.ǦɆȹǓقرȱǟ ǧǠيɇǟ ȐȞǣ ȯوȂȹ ȷǠكȵ : 

 …Ω∧Πς⇓ΞΜ† …… : هود كذلك مبكان الرتول، فتارة يشري إليه صراحة، مثال يف قوله تعاىل             اهتّم  

ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ð Ψ̂∑<ϒΣ∼Ψ√ Σ¬Σ|⇒Ω∅ ð♦–ΘΞ≤√≅… ΩΤΤ∑ςΚ… γŒ∼ΤΩ‰<√≅…  …≈(33) (6)      ،قال هود بعد تفسري اآلية ،

 .(7)يف بيت أم سلمة) ( هذه اآلية نزلت على النƑّ بلغنا أنّ: قال بعضهم

 ∨ΛΩΤΤ♠Ω ⌠⇑Ω … :عاىلح به، بل يفهم ضمنيا من خالل اآلية القرآنية مثال يف قوله ت            وتـارة ال يصرّ   

                                                           
 .94/الّنساء  (1)
 .148، 147 ق، ص، وقد أورد الواحدي هذه الرواية، املرجع الساب413، 1/412، هود، التفسري (2)
 .122/األنعام  (3)
 .189،  وقد أورد هذا السبب الواحدي، املرجع السابق، ص 1/557هود، التفسري،  (4)
.... ،332،  166،  122،  3/103و.... 459،  426،  172،  2/160و   … 544 ،   528 ،   1/520 هود، التفسري، مثل   (5)

 . …512، 430، 319، 149، 132، 7، 4/6و 
 .33/األحزاب  (6)
، 10/297، والطربي، املرجع السابق، مج    6/603، وقد أورد ذلك السيوطي، املرجع السابق،        3/368 هود، التفسري،  (7)

298. 
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†ΩΤ⇒<∏φΤΤ♠⁄ςΚ… ⇑Ψ∨ ð∠Ψ∏‰ΩΤ∈ ⇑Ψ∨ :†Ω⇒Ψ∏Σ♠ΣΘ⁄ †Ω⇒<∏Ω⊕Ω–ςΚ… ⇑Ψ∨ Ξ⇐Σ  Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… ⊥◊ΩΨ√…ƒ∫ Ω⇐ΣŸΩΤ‰⊕ΣΤÿ ≈(45) (1)  يقول ،
، ومكان  (2)نيى بالنبيّ كان هذا ليلة أسرى به وصلّ     : بعد تفسريه لآلية، وبعضهم يقول    : هـود 

  .الصالة هو بيت املقدس
 .(3) نزلت يف بيت املقدس]أي اآلية[ها ب صاحب الربهان يف علوم القرآن أّنذه
 
9 .ǦɆȹǓقرȱǟ ǧǠيɇǟ ȐȞǣ ȯوȂȹ ǧǠȩوǕ: 

م واملتأخر يف الرتول، ومن أمثلة       يهتّم كذلك بأوقات الرتول، وباملتقدّ     اكمـا جند هود   
: قال بعضهم : ، يقول هود  Ω⋅⌠Ω∼<√≅… 〉Œ<∏Ω∧{ςΚ… ⌠¬Ρ∇ς√ ⌠¬Ρ∇Ω⇒ÿΨ  .... ≈(3) (4) ...… :قوله تعاىل : ذلك

نزلت هذه اآلية   : ويف رواية الكلƑ  . (5)…ها نزلت على نƑّ اهللا يوم عرفة، يوم مجعة          ذكر لنا أنّ  
وكان يقال هلا آية    … ي يقال هلا حّجة الوداع      مبـىن بعـد يوم النحر يف حّجة رسول اهللا التّ          

 يوظّفه كثريا يف العملية     ا، فنجد هود  ، أّمـا عـن معرفة املتقّدم واملتأّخر يف الرتول         )6(الّصـيف 
 :  التفسريية، إذ يراه املعني على التفسري واألمثلة كثرية على ذلك منها 

ــيف قول ــاىلــ  ΣŸÿΞ≤ΣΤÿΩ ϑðΣ/≅… ⇐Κς… ςΠ⊂Ψ™ΣΤÿ ςΠ⊂Ω™<√≅… −ΨΨΗΤΩ∧Ψ∏ς∇ΨŠ ...ς√Ω ΩΞ≤ς ... … : ه تعـ

φΣ∨Ξ≤•Σ∧<√≅… ≈(8) (7)   قبل قوله وهذه اآلية نزلت    : ، يقـول هود: … :†ΤΩ∧ς ð∠Ω–Ω≤πΤςΚ… ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ 

?⇑Ψ∨ ð∠ΨΤ∼ΩŠ ΘΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠ ... ≈(5)      وكذلك يف قوله تعاىل   . (8) وهـي بعدهـا يف التأليف: … Ξ†Ω–ΘΞ≤∏ΠΨ√ 

τˆ∼Ψ±ΩΤ⇓ †ΘΩ∧ΘΨ∨ ð∉Ω≤ΩΤ γ⇐…ΩŸΨ√.Ω<√≅… Ω⇐ΣΤŠΩ≤πΤΤ∈ςΚ‚≅…Ω Ψ∫:†Ω♥ΘΨ⇒∏Ψ√Ω τˆ∼Ψ±ΩΤ⇓ †ΘΩ∧ΘΨ∨ ð∉Ω≤ΩΤ γ⇐…ΩŸΨ√.Ω<√≅… Ω⇐ΣΤŠΩ≤<∈ςΚ‚≅…Ω 

†ΘΩ∧Ψ∨ ΘΩΩΤ∈ Σ⇒Ψ∨ ςΚ… &Ω≤ΣΤ‘ς †_Τ‰∼Ψ±ΩΤ⇓ †_∂Σ≤πΤΤ⊃Πς∨ ≈(7) (9)    ن اهللا فرائض   هذا حني بيّ  : ، يقـول هـود

                                                           
 .45/الزخرف  (1)
 .11/192، وقد ذكره الطربي بزيادة، املرجع السابق، مج4/116هود، التفسري،  (2)
 .1/254، الزركشي (3)
 .3/املائدة  (4)
 .159، وقد أورده الواحدي، املرجع السابق، ص 1/448 سري، هود، التف)6(،  (5)
 .8، 7/األنفال  (7)
 .2/76 هود، التفسري، (8)
 .7/الّنساء  (9)
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املواريـث، نزلت آية املواريث قبل هذه اآلية، وهي بعدها يف التأليف، فكان أهل اجلاهلية ال                
ما كانوا يعطون من حيترف وينفع ويدفع،       إّنيعطون النساء من املرياث شيئا وال الصغري شيئا، و        

 على أنّ ترتيب اآليات     ، وهذا يدلّ  (1)فجعل اهللا هلم من ذلك ّمما قلّ منه أو كثر نصيبا مفروضا           
 .ما هو ترتيب توقيفي كما ذكرنا آنفايف مواضعها إّن
ة،  توظيف هود ألسباب الرتول يف العملية التفسريية مل يكن يف مجيع اآليات القرآني              إنّ

بل جند اعتماده على أسباب الرتول خيتلف كّما من سورة ألخرى، وبعضها يفتقد إىل أسباب               
 .(2)الرتول مطلقا
ي يف  الّتوي رأيتها يف منهج هود بالنسبة ألسباب الرتول           بعض املالحظات التّ    إذا هذه

ما ب الرتول إنّ  معظمها نراها يف كتب التفسري وخاّصة يف التفسري باملأثور، وهود يف تناوله ألسبا            
وقف فقȔ على ما خيدم النّص القرآين خدمة مباشرة، وهذا ما يّتفق ومنهجه يف التأليف                  

 .وطريقته يف االختصار

                                                           
، واألمثلة على ذلك كثرية يف التفسري،        433،  2/439 ، وقد رواه السيوطي، املرجع السابق،     1/350 هود، التفسري،  (1)

 .، وغريها من املواضع3/147، و577، 564، 1/443هود، التفسري، : ينظر
يونس، يوسف، الّرعد،   : لقد عددت من خالل التفسري اثنان وƦسون سورة مل يرد يف شأن آياهتا أسباب نزول، وهي                (2)

الّنمل، سبأ، غافر، الشورى، الزخرف، اجلاثية، حمّمد، الذّاريات، القمر، الّرمحان، الواقعة، التغابن، الطّالق، امللك،               
ة، نوح، اجلّن، اإلنسان، املرسالت، الّنبأ، النازعات، التكوير، االنفطار، االنشقاق، الربوج، الطّارق،              القلم، احلاقّ 

األعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الّشمس، الّضحى، الّتني، القدر، الّبينة، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر،               
 .سد، الفلق، الّناسالفيل، قريش، املاعون، الكافرون، الّنصر، امل
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ǬȱǠǮȱǟ ǬǶǤƫǟ :Ɔدƫǟو Ʉǎكƫǟ Ž 
ع على تاريخ النّص    ر إذ هبا يتطلّ    معرفة املكّي واملدين من العلوم الضرورية للمفسّ        إنّ 

لزماين والتحديد املكاين له، وهي تعتمد أساسا على الّنقل كأسباب          الترتيب ا : وجغرافيته، أي 
الرتول، إذ ال جمال للعقل يف معرفتها، فأمرمها متوقّف على ما ورد من الروايات ّممن عايش                  

 واهللا الذّي ال إله غريه، ما نزلت        -رضي اهللا عنه  – قال عبد اهللا بن مسعود       .نزول القرآن الكرمي  
 وأنا أعلم فيم    إالّ وأنا أعلم أين نزلت؟ وال نزلت آية من كتاب اهللا إالّ           سورة من كتاب اهللا،     
 .(1) أحدا أعلم مين بكتاب اهللا تبلغه اإلبل لركبت إليهنزلت؟ ولو أعلم أنّ
 : علم املكّي واملدين له عالقة وطيدة بالّناسخ واملنسوخ إذ من قواعد الّنسخكما أنّ

 . املدين ينسخ املكّيأنّ -
 .(2)ي قبله ينسخ كذلك املدين الذّ املدينوأنّ -

 
ȯوɉǟ ǢȲȖƫǟ :Ɔدƫǟو Ʉǎكƫǟ ǦɆȽǠȵ Ž 

فقد نزل املكّي قبل املدين، وإنّ     : ي واملدين من خالل مقّدمته فقال     عقد هود تعريفا للمكّ    
ه وضع هكذا، مل جيعل املكّي      ف بني السور مل يرتل على هذا التأليف، ولكنّ        ي ألّ هذا التأليف الذّ  

 .(3)على حدة يتبع بعضها بعضا كلّها يف تأليف السورمن السور 
ضابȔ املكان  : هلما   جعل ضابطني لتحديد مصطلح القرآن املكّي والقرآن املدين أوّ          مثّ

 .وثانيهما ضابȔ األشخاص
 ȷǠكƫǟ ȔǣǠȑ: عليه              وإنّ:  بقوله Ƒّما أنزل مبكّة وما أنزل يف طريق املدينة قبل أن يبلغ الن 

و من املكّي، وما أنزل على النƑّ عليه السالم يف أسفاره بعد ما قدم املدينة فهو                السالم املدينة فه  
 .)4(مدين

 ȋǠǺشɉǟ ȔǣǠȑ: وما كان من القرآن   :  بقوله … †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ≈  ،  ،فهو مدين
                                                           

،   5002 ، رقم )(ابن حجر العسقالين، الفتح، باب القراء من أصحاب النƑّ          : رواه البخاري يف الصحيح، ينظر     (1)
8/662. 

هـ، 1420،  1:ط. دار ابن عفان، القاهرة، مصر    (عبد الرزاق حسني أمحد، املكّي واملدين يف القرآن الكرمي           : ينظر (2)
 .116، 1/115، )م1999

 .1/69  هود، التفسري،)4(،  (3)
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 .(1)يي ومدين، وأكثره مكّففيه مكّ ≈  …≅√⇒ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ 〉♣†Πς† … وما كان

ه جعل ما نزل يف سفر      ي واملدين وفق ضابȔ املكان، كأنّ     من خالل تعريف هود للمكّ    ف
 وما أنزل على النƑّ عليه      ، وكأّني أجد ضابȔ اهلجرة من خالل قوله       ، اصطالحا اياهلجرة مكّ 

يقصد ما نزل بعد اهلجرة ولو مل يرتل         : السالم يف أسفاره بعدما قدم املدينة فهو مدين، أي         
دين، وهبذا جند هودا اعتمد ضابȔ املكان واهلجرة، مع أنّ ضابȔ اهلجرة هو أشهر              باملدينة فهو م  

  .(2)األقوال
 من شأن التقسيم أن يكون ضابطا حاصرا، وهذا           أّما عن ضابȔ األشخاص، فإنّ     

 كما قال صاحب مناهل     ،التعريف ال حيقّق الّضبȔ واحلصر، وإن حقّق االطراد يبقى معيبا          
 .(3)العرفان

 
ǟ ǢȲȖƫǟƆǠǮȱ :ǦɆȹدƫǟو ǦɆǎكƫǟ ǿɀȆȱǟ țǟɀȹǕ 

 :لقد صّنف هود السور القرآنية إىل أربعة أنواع
ا أن تكون كلّها مكّية، وقد تكون كلّها مدنية، وقد تكون السورة مكّية ما عدا آيات منها،                 إّم

 .فها علماء القرآنوقد تكون مدنية ما عدا آيات منها كما صّن
ȯوɉǟ țɀȺȱǟ : ǦɆǎكƫǟ ǿɀȆȱǟ 

 :السور التالية هود عّد
الفاحتة، يونس، هود، يوسف، احلجر، اإلسراء، الكهف، مرمي، طه، األنبياء، املؤمنون،           

مل، القصص، الروم، لقمان، السجدة، سبأ، فاطر، يسن، الّصافات، ص،          الفرقان، الشعراء، النّ  
اريات،  الدخان، اجلاثية، األحقاف، ق، الذّ      جدة، الشورى، الزخرف،  الزمر، املؤمن، السّ  

ة، املعارج، نوح، اجلّن،     القمر، الّرمحان، الواقعة، احلديد، امللك، القلم، احلاقّ        الطور، الّنجم، 
ل، املّدثر، القيامة، اإلنسان، املرسالت، الّنبأ، النازعات، عيسى، التكوير، االنفطار،             املزّم
د، الّشمس، اللّيل، الّضحى،    ففني، االنشقاق، الربوج، الطّارق، األعلى، الغاشية، الفجر، البل       املطّ

                                                           
 .1/69 هود، التفسري، (1)
، والزركشي، املرجع السابق،           12،  1/11،  )دار املعرفة، بريوت، لبنان   (السيوطي، االتقان يف علوم القرآن       : ينظر (2)

 .1/159  والزرقاين، املرجع السابق،1/187
 .1/158، الزرقاين، املرجع السابق (3)
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الّشرح، الّتني، العلق، القدر، الّبينة، القارعة، التكاثر، العصر، اهلمزة، الفيل، قريش، املاعون،             
 .الكوثر، الكافرون، اإلخالص، املسد، الّناس، العلق

 .وهي أربعة وƣانون سورة

ǠǮȱǟ țɀȺȱǟƆ :ǦɆȹدƫǟ ǿɀȆȱǟ  
 :فقد ذكر هود السور التالية

د، الفتح،  ور، األحزاب، حممّ  ساء، املائدة، األنفال، الّتوبة، النّ     ، آل عمران، النّ   البقرة
غابن، الطّالق، الّتحرمي،   احلجرات، اŎادلة، احلشر، املمتحنة، الّصف، اجلمعة، املنافقون، التّ        

 .الزلزلة، الّنصر
 Û(1)يل أّنها مدنيةية وق وهي مكّ:ا عن سورة العاديات فقالان وعشرون سورة، أمّ توهي اثن      

ردت يف خمطوطات أخرى مكّية كلّها إالّ آية واحدة         ووكذلك سورة الّرعد، قال هود مدنية، و      
 .ΩΩ Σ…Ω∞ΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ≤Ω⊃Ω{ ¬ΣΣ‰∼Ψ±ΣΤ †Ω∧ΨΤŠ Ν…Σ⊕Ω⇒ð″ δ◊Ω∅Ξ⁄†ΩΤ∈ ... ≈(31) (2)‚ ..… :وهي قوله

ǬȱǠǮȱǟ țɀȺȱǟ     :ņǪȱǟ ǦɆǎكƫǟ ǿɀȆȱǟǓ ǠȾɆȥ ǧرȭǽ ɄǦɆȹدȵ ǧǠي 
 :  فقد ذكر هود Ʀس سور وهي

 ثالث آيات   ية كلّها يف قول بعضهم، وقال الكلƑ إالّ        قال هود وهي مكّ   : األنعام   .1
 .ΣΤ∈ Νπ…ΩΤ√†Ω⊕ΩΤ ΣΤςΚ… †Ω∨ Ω⋅ΘΩ≤Ωš ⌠¬Σ|ΘΣŠð⁄ .... ⌠¬Σ|Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐Σ⊆ΠςðððΤ ≈(153)  (3) ! …: مدنيات يف آخرها

 .(4) آية واحدة، ومل يذكر هذه اآليةها إالّية كلّوهي مكّ: األعراف .2

 …ς√Κς¬⌠ ! … :ية كلّها ويف بعض املخطوطات هي مكّية كلّها إالّ آيتني           وهي مكّ : إبراهيم   .3

Ω≤ΩΤ ς√ΞΜ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ√ΠςŸΩΤŠ ðŒΩ∧⊕Ψ⇓ ϑðΨ/≅… …_≤Τ⊃Σ .... ≈(28) (5). 

                                                           
 .4/526، سريهود، التف (1)
 ).1(اهلامش :  ، ينظر2/292 نفس املرجع، (2)
 .1/531 نفس املرجع، (3)
 .2/5، نفس املرجع (4)
 ).1(اهلامش : ، ينظر2/318 نفس املرجع، (5)
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 .(1) مكّية والباقي مدنية41هلا إىل اآلية وهي من أّو: حل الّن .4

 ΘΩ⇑Ω∧ς∏⊕ΩΤ∼ς√Ω. … …هلا إىل قوله  ية كلّها إالّ عشر آيات مدنية من أوّ       وهي مكّ : العنكبوت .5

φκΨ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅… ≈(11) (2). 

Ȝǣǟرȱǟ țɀȺȱǟ: ǎكȵ ǧǠيǓ ǧɀǪǵǟ Ɣȱǟ ǦɆȹدƫǟ ǿɀȆȱǟǦɆ  
 .عد واحلّجالّر: ذكر هود سورتني

 .سبق احلديث عنها: عدالّر .1
 .(3)بع آيات، ومل يذكر هذه اآليات أرها مدنية إالّوهي كلّ: احلّج .2

ا يؤاخذ  هذه إذا آراء هود يف تصنيف السور القرآنية، ولعلماء القرآن آراء يف ذلك، وممّ              
:  على شيء، مثل   عليه هود هو تركه لبعض السور القرآنية تترّنح بني األقوال دون أن تستقرّ             

ها مكّية كلّها، مثّ يورد     العاديات والّرعد، وكذلك بالنسبة لسورة اإلخالص حيث يقول أنّ         
: إّنهم اليهود قالوا له   : سبب نزوهلا، فيقول إنّ املشركني قالوا للنƑّ عليه السالم، وقال بعضهم          

، فعلى اعتبار الرواية الثانية تكون      (4)ك وصفه لنا، فأنزل اهللا تعاىل هذه السورة       انسب لنا ربّ  
اية األوىل تكون مكّية، ومل يشر هود إىل        السورة مدنية ألنّ سؤال اليهود باملدينة، وعلى الرو       

 .(5)جواز تكرار الرتول بالنسبة للسورة أو بالنسبة لآلية الواحدة كما قال العلماء
 

                                                           
 .2/359، هود، التفسري (1)
 .2/295 نفس املرجع، (2)
 .3/99 نفس املرجع، (3)
 .4/543 نفس املرجع، (4)
وقد يرتل الشيء مّرتني تعظيما لشأنه وتذكريا به عند          : ، حيث يقول  55،  1/54،  ع السابق الزركشي، املرج : ينظر (5)

 .وعّد من ذلك سورة اإلخالص وغريها من السور واآليات… حدوث سببه خوف نسيانه 
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 ǬȱǠǮȱǟ ǢȲȖƫǟ :Ȭȱǽ ȸȝ ǦɆقɆǤȖت ǯǽǠƴو ǦيƘȆȦǪȱǟ ǦɆȲȶȞȱǟ Ž Ɔدƫǟو ɄǎكƫǠǣ ȴȲȞȱǟ ǥدǝǠȥ 
ات املكّية واملدنية ويفّسر على ضوئها      يستعني هود أثناء تفسريه للقرآن الكرمي مبعرفة اآلي        
ة إذا تعلّقت به أحكام      فهي بالنسبة إليه املعني األساسي على فهم النّص وخاصّ         ، القرآين النّص

 .إليك بعض النماذجوشرعية، 
ȯوɉǟ ǯǽɀȶȺȱǟ: 

ΩΩ Νϖ…ΣΤ√ΨŸΗΤΤΩ•ΣΤ ðΤΤ∑ςΚ… γ‚ ! …: يف قوله تعاىل      Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅… ‚ΠςΜΞ… ΨΠς√≅†ΨŠ ƒγ∑ Σ⇑Ω♥šΚς… ‚ΠςΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… 

Ν…Σ∧ς∏ςℵ≡ π∃ψΣ⇒Ψ∨ … ≈(46) (1)    هنى اهللا عن   : أي بكتاب اهللا، وقال   : ، يقول هود قال بعضهم
جمادلتهم يف هذه السورة، ومل يكن أمر يومئذ بقتاهلم، ونسخ ذلك فأمر بقتاهلم، وال جمادلة هي                

 Ν…ΣΤ∏ΨΗΤΩΤ∈ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ‚Ω φΣ⇒Ψ∨ΣΤÿ ϑðΨ/≅†ΨŠ ‚ΩΩ Ψζ⌠Ω∼<√≅†ΨŠ …:  من الّسيف، فقال يف سورة براءة       أشّد

Ξ≤Ψ›‚≅… ‚ΩΩ Ω⇐Σ∨ΘΞ≤ΩΤ™ΣΤÿ †Ω∨ Ω⋅ΘΩ≤Ωš ϑðΣ/≅… ΙΣΣΤ√Σ♠Ω⁄Ω ‚ΩΩ φΣ⇒ÿΨŸΩΤÿ Ω⇑ÿΨ  ΘΞ⊂Ω™<√≅… Ω⇑Ψ∨ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… 

Ν…ΣΤΡΚ… ð Η̂ΤΩΤΨ|<√≅… υΠςΩš Ν…〉≠⊕ΣΤÿ Ω◊ΩΤÿ∞Ψ•<√≅… ⇑Ω∅ ξŸΩÿ ⌠¬Σ∑Ω φΣ≤Ψ⊕ΗΤΩ″ ≈(29)]   أمر  ]29/ التوبة ،
 .وا باجلزيةى يسلموا أو يقّربقتاهلم حّت

 ،من قاتلك ومل يعطك اجلزية فقاتله إذا      : قال بعضهم )  الذّين ظلموا منهم   إالّ: (قوله  
 .(2)يةيعين إذا أمر جبهادهم، وإّنما أمر جبهادهم يف املدينة، وهذه اآلية مكّ

 أّنه من أهّم فوائد معرفة املكّي واملدين أن يعرف الّناسخ           ن لنا هود من خالل هذا النموذج      يبّي
واملنسوخ من آيات القرآن الكرمي، وهذا ما أشرنا إليه آنفا من أنّ علم املكّي واملدين له عالقة                  

 .وطيدة بالّناسخ واملنسوخ
ƆǠǮȱǟ ǯǽɀȶȺȱǟ: 

ــاىلـــيف قول  ⊆ð∠Ψ√.ς′Κς… β⁄κΤΩ ‚ΖΣ∞ΤΠΡ⇓ ⋅Κς… Σ〈Ω≤Ω•Ω→ Ξ⋅ΠΡ∈ΘΩ∞√≅… (62)  †Πς⇓ΞΜ… †ΩΗΤΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω– ⊥◊Ω⇒ΤΤΤΨ … :ه تع

Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠∏ΨΠ√ ≈(63) (3)أي للمشركني: ، يقول. 

                                                           
 .46/ العنكبوت (1)
 .3/307 هود، التفسري، (2)
 .63، 62/ الّصافات (3)
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وكـلّ ما يذكر يف السور املكّية من ظلم أو جرم أو فسق أو ضالل فهو فسق الشرك                  
 .ةوظلمه وجرمه وضالله خاّص

ه وضالله، ويذكر   وما كان من السور املدنية فقد يذكر فيها ظلم النفاق وجرمه وفسق           
 . (1)فيها ظلم الشرك وجرمه وفسقه وضالله

ن موقف هود العقائدي يف التفرقة بني مصطلح النفاق ومصطلح الشرك           ومـن هنا يتبيّ   
 .(2)وهذا ما تناولناه يف املنهج العقائدي عند هود

ǬȱǠǮȱǟ ǯǽɀȶȺȱǟ: 

 φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ω ⌡Ψ⊇ ⌠¬ΞΨ√.Ω∨Κς… βΘ⊂Ωš χ⋅ΣΤ∏⊕ΩΘ∨ (24)  ΞΜΞ:†Τϑð♥∏ΠΨ√ ΨζΣ≤™Ω∧<√≅…Ω ≈(25) (3) …:  يف قوله تعاىل  

 :يورد هود يف هذه اآلية أكثر من تفسري فيقول
1-   ȸȆƩǟ ƘøȆȦي يسأل عند احلاجة، مثّ     املسكني الذّ : هي الزكاة املفروضة، والسائل   : ت

أن يكـّف عـن املسألة حّتى ينفذ ما يف يده، واǂروم الفقري الذّي ال يسأل على حال، فحرم                   
 .يعطى عن املسألة كما يعطى السائل

2-   ņȺȆȱǠǣ ƘøȆȦتǦ:     قال رسول اهللا    :  ذكروا عن أيب هريرة قال) (   إنّ املسكني ليس
 والّتمرتان واألكلة واألكلتان، ولكّن املسكني الذّي ال جيد غىن          ةمره التّ بـالطواف الـذّي تردّ    

 . (4)يغنيه، وال يسأل الّناس إحلافا
3-   ņǤȝ ȸøǣǟ ƘøȆȦتȃǠ:ف الذّ: اس قالا عن ابن عّب ذكروŁارǂروم اǂي ال سهم له يف  ا
 .الغنيمة

وهم فقراء أصحاب   ) (هم أصحاب صفة مسجد النƑّ      : ذكروا عن بعضهم، قالوا    -4
 نزلت اآلية الّتي يف ين ال يستطيعون الغزو، فجعل هلم يومئذ منها سهما، مثّ   الذّ) (الرسـول   

ــراءة ــورة ب  Ω∧Πς⇓ΞΜ… 〉ŒΗΤΩΤ∈ΩŸΘΩ±√≅… Ψ∫:…Ω≤Ω⊆Σ⊃<∏Ψ√ Ξ⇐κΨ∇φΗΤΤΤ♥Ω∧<√≅…Ω Ω⇐κΨ∏Ψ∧ΗΤΩΤ⊕<√≅…Ω †Ω∼ς∏Ω∅ Ψ◊Ω⊃Πς√ΩΣ∧<√≅…Ω† ! … :س

                                                           
 .3/451 هود، التفسري، (1)
 .166حث، صالب: ينظر (2)
 .25، 24/ املعارج (3)
، رقم  ))ال يسألون الّناس إحلافا   ((ابن حجر، الفتح، كتاب الزكاة، باب       : احلديث رواه البخاري يف الصحيح، ينظر       (4)

 .7/130، 2390، ومسلم يف الصحيح بشرح النووي، كتاب الزكاة، باب من حتلّ له املسألة، رقم 3/398و، 1476
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⌠¬ΣΣŠΣΤ∏ΣΤ∈ Ψ‡†ΤΩ∈ΘΞ≤√≅…ℑΩ Ω⇐κΨ∨Ξ≤ΤΗΩΤ⊕<√≅…Ω ℑΩ Ξ∼Ξ‰φΤΤ♠ ϑðΨ/≅… Ξ⇑⌠ΤŠ≅…Ω ∃Ξ∼Ψ‰ΩΘ♥√≅… ⊥◊φ∝ÿΞ≤ΩΤ⊇ φ⇔ΨΘ∨ %ϑðΨ/≅… ΣϑðϑðΣ/≅…Ω 

}ψ∼Ψ∏Ω∅ χψ∼Ψ|Ωš ≈(60)]  مكّية، وهذه   -فيما بلغنا –ة، وهذه السورة    ارت عامّ فص] 60 /الـتوبة 
 .(1)اآلية مدنية، واهللا أعلم

 ا بعض النماذج عن توظيف املكّي واملدين يف العملية التفسريية، حيث جند هود            ا هـذه إذ  
 القرآنية وتوجيهها، ويرّجح املدين على املكّي ألنّ املتأّخر         يسـتعني هبـذا العلم يف فهم اآليات       

ّدم، ويرّد بعض التفسريات أو التأويالت يف بعض اآليات بسبب تطبيق املكّي واملدين             ينسخ املتق 
 .عليها، وهبذا تظهر مكانة هود العلمية يف هذا اŎال

 

                                                           
 .413، 4/412، هود، التفسري (1)
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Ȝǣǟرȱǟ ǬǶǤƫǟ :ǦيƘȆȦǪȱǟ ǦɆȲȶȞȱǟ Ž Ǡŏ ǦȹǠȞǪȅɍǟو ǻɀȽ دȺȝ ǧǟǒǟقرȱǟ 
ملختلفة يف نطق الكلمات    ي يعىن فيه بدراسة األوجه ا     عـلم القراءات هو ذلك العلم الذّ       

ي تأّخر تدوينها إىل غاية القرن الثالث اهلجري،        ، وهو من العلوم التّ    (1)القرآنـية وطريقة آدائها   
ألنّ القرنني األّول والثاين كانا عصري حفظ وليسا بعصور تدوين، وأّول من دّون يف القراءات               

ر فسري األصل الذي اختصره املفسّ    ، وهو صاحب الت   2)(م، وهذا ما ذهب إليه العلماء     هو ابن سالّ  
نا نلحظ إذا سبب اهتمام هود اهلّواري       ي هو موضوع الدراسة، وكأنّ    هـود اهلـّواري، والـذّ     

 .بالقراءات يف التفسري وإيرادها
 إنّ علم القراءات يعترب من العلوم املتّصلة بالتفسري، وهو من الشروط الواجب توفّرها              مثّ
 : ملا له من فوائد كثرية منها،(3)نر، كما قال أبو حّيالدى املفّس
 .توضيح املعىن املراد  -
  .إزالة اإلشكال وبيان حكم من األحكام -
 .إضافة معىن جديد -

 .(4)وغريها من الفوائد
ـ  ل ما تناوله هو    م هود اهلّواري عن هذا العلم اجلليل يف خطبة كتابه، فكان من أوّ            تكلّ

 من خالل حديث يرويه عن عبد الرمحان        احلديـث عن نزول القرآن الكرمي على سبعة أحرف        
 أتاين جربيل وميكائيل فقعد جربيل عن       :((قال رسول اهللا    : بـن أيب بكـرة عن أبيه قال       

 غريه يا   ثبسم اهللا، يف حديث احلسن، ويف حدي      : ميـيين، وميكائيل عن يساري، فقال جربيل      
اقرأه على  : فقلت زدين، فقال   ميكائيل فقال استزده،     د، اقرأ القرآن على حرف، فالتفت إيلّ      حمّم

اقرأه على ثالثة أحرف ، فالتفت   : حرفني، فالتفت إيلّ ميكائيل فقال استزده، فقلت زدين، فقال        

                                                           
، والنشار أبو حفص    1/323  والزرقاين، املرجع السابق،   396،  1/395 الزركشي، املرجع السابق،  : ينظر كالّ من     (1)

دار الكتب، بريوت،   (علي حمّمد معوض وآخرون     : سراج الّدين، البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة، حتقيق        
 .1/7 ،)م2000هـ، 1421، 1:ط.  لبنان

مكتبة التوبة، الرياض،   (نبيل بن حمّمد ابراهيم آل امساعيل، علم القراءات، نشأته، أطواره، أثره يف العلوم الشرعية                  2)(
 . وما بعدها95، ص )م2000هـ، 1421، 1:ط.  السعودية

 .1/108تفسري البحر اǂيȔ، املرجع السابق،  (3)
 .124 إىل 1/121، الزرقاين، املرجح السابق: ينظر (4)
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اقرأه على أربعة أحرف ، فالتفت إيل ميكائيل        :  ميكائـيل فقال استزده، فقلت زدين، فقال       إيلّ
 ميكائيل فقال استزده،    ت إيلّ اقرأه على Ʀسة أحرف ، فالتف     : فقال استزده، فقلت زدين، فقال    

 ميكائيل فقال استزده، فقلت زدين،      اقرأه على ستة أحرف ، فالتفت إيلّ      : فقلـت زدين، فقال   
ها شاف كاف، ما مل ختتم آية رمحة بǔية عذاب أو آية عذاب             اقرأه على سبعة أحرف كلّ    : فقال
 .، يف حديث احلسن مبغفرة

 يورد هود   ، مثّ (1)ة عذاب أو آية عذاب برمحة     ويف حديث غريه، ما مل خيتم آية رمحة بǔي        
 هبا على القراءات، وكأّنه من خالل هذه املرويات         روايات عن بعض الّتابعني يستدلّ    بعـض ال  

 . وأنّ القرآن الكرمي نزل على سبعة أحرف،يثبت حّجية القراءات
س يف  وهم بعض الّنا  ((بعة، حيث   بعة والقراءات السّ  وأكيد هناك فرق بني األحرف السّ     

ها قراءات  فهـم املـراد باألحرف الواردة يف أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف، وظّن أنّ              
ـ     منهما  نة، ال على أنّ كالّ    فالقراءات الّسبعة اختريت حسب شروط معيّ     … بعة  األئّمـة الّس

، (2)))ها وحدها القراءات املتواترة، فالعشر متواترة أيضا      بعة، وال على أنّ   حرف من األحرف السّ   
فاقا من غري قصد    وجاء اقتصاره على هؤالء الّسبعة مصادفة واتّ      : وهذا ما أكّده الزرقاين يف قوله     

 . يقصد بذلك ابن جماهد(3)…وال عمد
 Ƒأنزل القرآن على سبعة أحرف    (( املراد بقوله عليه السالم      إنّ: وقد قيل : وقال القرط ((

وهذا ليس  ) (ّنها كلّها صّحت عن رسول اهللا       اء الّسبعة، أل  القراءات الّسبع الّتي قرأ هبا القرّ     
 .بشيء لظهور بطالنه

بعة وهو  وإƴّا القراءات الّسبع راجعة إىل حرف واحد من تلك األحرف السّ          :  يقـول  مثّ
الـذّي مجـع عليه عثمان املصحف، ذكره ابن الّنحاس وغريه، وهذه القراءات املشهورة هي               

 كلّ واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه من          نّاء، وذلك أ  ة القرّ اختـيارات أولئك األئمّ   
القراءات، ما هو األحسن عنده واألوىل، فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه، وعرف به،               

حرف نافع، وحرف ابن كثري، ومل مينع واحد منهم اختيار اآلخر وال            : ونسـب إلـيه، فقيل    
                                                           

ابن حجر، الفتح، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل        : ، واحلديث رواه البخاري يف الصحيح، ينظر      1/63 هود، التفسري،  (1)
 .، من طريق ابن عباس بلفظ قريب8/638 ،4991القرآن على سبعة أحرف، رقم 

 .25صنبيل حمّمد إبراهيم، املرجع السابق،  (2)
 .327، 1/326املرجع السابق،  (3)
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 ّسبعة روي عنه اختياران أو أكثر، وكلّ       واحد من هؤالء ال    أنكـره، بل سّوغه وجّوزه ، وكلّ      
 . صحيح

 عن هؤالء األئّمة ّمما     وقـد أمجع املسلمون يف هذه األعصار على االعتماد على ما صحّ           
 اإلمجاع على الصواب، وحصل     فات، فاستمرّ رووه ورأوه من القراءات، وكتبوا يف ذلك مصنّ       

 .(1)ما وعد اهللا به من حفظ الكتاب
ـ   فإّننا جنده يعرض القراءات     ،هود يف تناول القراءات يف تفسريه     ا عن طريقة ومنهج     أّم

ـ املـتواترة، كم   ا يعرض القراءات الشاذّة، ويف بعض األحيان يعرض حلكاية أوجه اإلعراب           ـ
اء، بل هي مصطلح اختّص به هود       ويسـّميها قـراءة، وهـي يف األصل ليست قراءة عن القرّ           

قة  مل يكونوا يفّرقون بني األوجه املتعلّ      ]أي هود [ عهده   اهلّواري، إذ من املستبعد أنّ العلماء على      
 .بالقراءة، واألوجه املتعلّقة بالّناحية اإلعرابية، وكانوا يطلقون عليها نفس اإلطالق

 كما جاءت يف تفسري هود مقترنة برسم        نا هلذه القراءات لكلّ السور القرآنية      مبيّ وإليك جدوال 
 :بياين 

القراءات التي انفرد 
 ودبها ه

القراءات 
 (3)الشاذّة

  القراءات 
 (2)المتواترة

أوجه 
 القراءات

السور 
 القرآنية

عùند قوùله تƶالى       
 .ƈ3يƗ " ملك"
   ƴưي موùف

 واحد
Ɨاتحƽال 

 

 :عند قوله
 .Ǚ"2 ريƔ فيه"-
 .85" ونيرّد"-
 .196" والƶمرة"-
 .255" ومالǀّي"-
-"ƃكƦ282" رفت. 

ƍله "عند قوله   
 .ƈ "133باƑك

 :عند قوله 
-" ƃƦ10" بون يك. 
 .85" يƶملون "-
 .106" ننسǌا "-
-"ýتسأ Ǚ119" و. 
-"Ɨرفƹ "249. 

فùùي أحùùد  
عùùùùƬرة 

ƴưمو. 

 البǀرة
 
 
 
 
 

                                                           
(1) Ƒ47، 1/46 ، املرجع السابق،القرط. 
دار (حمّمد عبد القادر عطا     : ابن جّني، اǂتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، دراسة وحتقيق           : ينظر (2)

 ).م1998هـ، 1419، 1:ط.  الكتب العلمية، بريوت، لبنان
، 1:ط. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان    ( الّسبع   الّداين أبو عمر وعثمان ابن سعيد، كتاب التيسري يف القراءات         : ينظر (3)

1422،  1:ط. دار الكلم الطيب، دمشق، سوريا    (، وحمّمد حبش، الّشامل يف القراءات املتواترة        )م1996هـ،  1416

 ).م2001هـ، 
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القراءات التي انفرد 

 بها هود
القراءات 
 الشاذّة

أوجه  القراءات المتواترة
 القراءات

السور 
 القرآنية

 :عند قوله  
 .36" وƶưت"-
 .37" كƽلǌا"-
-"ý146"قت. 
-"ƺيĊý "161 

 Ɨùùƶي أربùùف
ƴưموا 

 ýƈ عمران

من :"في قوله تƶالى  -
Ɨ يوƮي  بùƶد وƮيّ  
 .ƈ11يƗ " بǌا أو دين

 :في قوله 
 .1" واألرحام"-

 ساƇالنƃ في موƶưين

فاقطƶوا : "في قوله -
 . ƈ38يƗ" أيديǌما

" امفùƮيام ƛالƗƛ أيّ   "-
89. 

 :في قوله- 
 .119"يوم"-

 Ɨùùƛالƛ يùùف
ƴưموا 

 
 

 الماƑدة

عùùند قوùùله  
ƈيƗ" اعùدوّ "

108 

 :في قوله
-"ƭّǀيƃ57"  الحق. 
 .ƈ "74زر"-
-"  Ʃلونه قراطيƶتج

تùùبدونǌا وتخùùƽون 
 .91"كƛيرا

-"ƴطǀ94" ت. 
 98 " ومستودƳفمستǀّر"

 .105" درست"-
-"ƗƮ139" خال. 

 Ɨيùùمانƛ يùùف
ƴưموا 

 األنƶام

 :عند قوله
-"Ʃ26" لبا. 
 .100" يǌد"-
 .158"وكلماته"-

 :عند قوله
-"ý40"الجم 
" .وƇالǌتك"-

127 

 :عند قوله
-"ƃ143" ادك. 
 .149" يرحمنا"-
 .Ʈƍ "157رهم"-

 Ɨيùùمانƛ يùùف
ƴưموا 

ƻاألعرا 

ƇيƬ Ǚ ýاƽاألن 
 :عند قوله

 .59" ورسوله"-
 :عند قوله 

-"   Ċýير لكùن خƦأ"
61 
-"Ʃّ109" بنيانهأس

 Ɨùùƛالƛ يùùف
ƴưموا 

Ɨالتوب 
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القراءات التي 
 انفرد بها هود

القراءات المتواترة القراءات الشاذّة وجه أ
 القراءات

السور 
 القرآنية

 :عند قوله
 .90" اعدّو"-

 :عند قوله 
 .2" لسحر"-
 .21"ماتمكرون"-
 .30"تبلوا"-
 58" فليƽرحوا"-

   Ɨي خمسùف
ƴưموا 

Ʃيون 

 : عند قوله
-"Ċý39"  عليهيح. 
اركبوا فيǌا بسم   "-
Ÿ41" ا. 
-"ýƶƽ87"أو أن ن.

 :عند قوله 
عمùùƹ ýùùير  "-

ƠالƮ"46. 

 Ɨùùƶي أربùùف
ƴưموا 

 وده

 :عند قوله 
.30"اǌƽƺƬا حّب"-
" اعƮر خمرا "-

36 
أحمýùù فùùوق "-

 36"رأسي خبزا
 Ɨ"45بƶد أّم"-

 :عند قوله
-"Ɣƶويل ƴ12"يرت 
 23" هيت لك"-
 31" لǌن متكأ"-
 64" حافƲا"-
-"ƃƦ110" بواك 

 Ɨƶùùي تسùùف
ƴưموا 

ƻيوس 

 :عند قوله 
 11" ومن خلƽه"-
ومن عندǉ علم   "-

Ɣ43"الكتا. 

 عدالّر في موƶưين 

 :عند قوله 
-"Ċý34" من ك 

 :عند قوله
 46" وƍن كان"-

 ƍبراهيم في موƶưين

 :عند قوله  
 41"علي مستǀيم"-

   ƴưي موùف
 واحد

 الحجر

 :عند قوله
 .9" ومنǌا جاƑر"-
-"ƃ81" مونتسل. 

 :عند قوله 
-"ƃقƬبƩƽ7"  األن.
 .Ǚ"37 يǌدي"-
 62" ونطمƽر"-

   Ɨي خمسùف
ƴưموا 

ƃالنýح 
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القراءات التي 

 رد بها هودانف
القراءات المتواترة القراءات الشاذّة أوجه 

 القراءات
السور 
 القرآنية

 :عند قوله
-"   ýالجبا Ƹولن تبل

Ǚ37" طو 

 :عند قوله
 16" أمرنا"-
-"ƃفرقنǉ106"ا 

 :عند قوله
 .7" اؤيسل"-
 .42" تǀولون"-
 64"  ورجلك-
 102" علمت"-

   Ɨƶي سبùف
ƴưموا 

ƇسراǗا 

 :عند قوله
-"ƃǙƍŸ16" ا 
-"ǉكرƦ63"أن أ 
 Ʈƹ "79با"-
 80" فخƬينا"-

 :عند قوله
-"Ɨ5"كبرت كلم 
 " .بمƛلƗ مددا"-

109  

 :عند قوله
 26" وǙ يƬرك"-
 ƛ "34مر"-
 36" منǌا"-
-"ƃ44" الحق 
-"ƗƑ86"عين حم 
 93" يǌǀƽون"-
-"ƃ98" ادك 

   Ɨƛالƛ يùف
 ةعùùùùƬر

ƴưمو 

ƻǌالك 

 : عند قوله
 Ʈ "26وما"-

 :عند قوله 
 8" اعتّي"-
 25" اقطتس"-
 74" ورƇيا"-

   Ɨƶي أربùف
ƴưموا 

 مريم

 :عند قوله
 96" فنبƦتǌا"-
-"   ƃǙƍ ƴال تسمùف 

 108" همسا
 128"الǀرون"-

 :عند قوله
 15"أكاد أخƽيǌا"-
" يحùùدƚ لùùǌم"-

113 

 :عند قوله
 32" وƬƈركه"-
-"Ċý81" فيح 
 87" حملنا"-
-"ƃلƶىك لư130"تر

   Ɨƶي تسùف
ƴưموا 

 طه

 :عند قوله  
 .95" حرام"-

موƴư في  
 (1)واحد

Ƈاألنبيا 

 :عند قوله 
-"ƻواƮ "36 

   ƴưفي مو
 واحد

Ɲّالح 
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القراءات التي 
 انفرد بها هود

القراءات المتواترة القراءات الشاذّة أوجه 
 القراءات

السور 
 القرآنية

 :عند قوله
 .53" زبرا"-
"الƶرƫ الكريم "-

116 
-"ƃنƎحسابه عند   ماف 
 117" هرّب

 :عند قوله
-"ƃƦونين يؤت وال "

60 

 :عند قوله-
 14" عƲاما"-
" سامرا تǌجرون "-

67. 

 Ɨتùùي سùùف
ƴưموا 

 المؤمنون

 :عند قوله
 1" فرưناها"-

 :عند قوله
" حيمùƽƹور رّ  "-

33 

 :عند قوله
 35"يوقد"-
-"Ơ36" يسّب 

 Ɨùùƶي أربùùف
ƴưموا 

ƃورالن 

 :عند قوله  
 8" يأكý منǌا"-
-"ýƶ10" ويج 
-"ƃأن نتƦ18" خ 
 19" بما تǀولون"-
 60" أمرنالما ت"-

   Ɨي خمسùف
ƴưموا 

 الƽرقان

 : عند قوله
 197" أن يƶلمه"-

 "عند قوله
-"ƃلƶكم تخلدون ل "

129 

 :عند قوله
ويùưيق Ʈدري   "-

 13"ق لسانيلوǙ ينط
 56" حاƦرون"-
-"    Ɵبه الرو ýزùن

 193" األمين

   Ɨي خمسùف
ƴưموا 

ƇراƶƬال 

 :عند قوله
أن بùورك من    "-

ƃ8" ارفي الن. 

 :عند قوله
-"ƃمتكلǌ82" م. 

 :عند قوله
-"ƴتسم Ǚ80" و. 
 .93"تƶملون"-

 Ɨùùƶي أربùùف
ƴưموا 

ƃالنýم 

 :عند قوله  
 23" تƦودان"-

   ƴưي موùف
 واحد

ƭƮǀال 

ƇيƬ Ǚ نكبوتƶال 
 :عند قوله 

 34" تƶلمون"-
 :عند قوله

 39" لتربو"-
 ومالّر في موƶưين

 :عند قوله 
 33" الƺرور"-

    ƴưي موùف
 واحد

 لǀمان
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القراءات التي 

  بها هودانفرد
القراءات المتواترة القراءات الشاذّة أوجه 

 القراءات
السور 
 القرآنية

 :عند قوله
 26" أولم نǌد"-

 :عند قوله 
 10" أƦƇا ưللنا"-

 جدةالّس في موƶưين

 :عند قوله 
.ƍ "50ن وهبت"-

 :عند قوله
 .14" ألتوها"-
 .33"وقرن"-
 67" سادتنا"-

 Ɨùùƶي أربùùف
ƴưموا 

Ɣاألحزا 

 :عند قوله
-"  ƃǙƍ ǎيجاز ýوه 

 .17" الكƽور

 :عند قوله 
-"Ɣيƺ3" عالم ال. 
 .19"باعد"-
ùùƮدق علùùيǌم "-

ƃنƲ Ʃبليƍ20" ه 

 Ɨùùƶي أربùùف
ƴưموا 

 سبأ

 :عند قوله
فمùùنǌم ùùƲالم "-

 .32" لنƽسه

     ƴưي موùف
 واحد

 فاطر

 :عند قوله
 25" فاسمƶون"-

 :عند قوله
"ƃƬتجري  وال Ʃم

 38"  لǌالمستǀّر

 :عند قوله
 .19 "أƑن Ʀكرتم"-
 70" لتنƦر"-

 Ɨùùƶي أربùùف
ƴưموا 

Ʃي 

 :عند قوله   
 كùùùم ورƔّرّب"-

 .ƈ "126باƑكم
" على Ƈاý ياسين  "-

130 

 اتالƮافƃ في موƶưين

 :عند قوله
-"Ʈّ31"افناتال 
-"Ɣّ32" الخيرح 
 34"جسدا"-

 :عند قوله
 23" نيوعّز"-

 :عند قوله
 58"وƇاخر"-
 

   Ʃùي خمùف
ƴưموا 

ƭ 

 :عند قوله
 3" ما نƶبدهم"-

 موƴư  فùي   
 واحد

 الزمر

 :عند قوله  
-"    Ɣقل ýى كùعل

 35" رمتكّب
-"ƃكƦ58" رونيت 

 ƹافر في موƶưين
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القراءات التي 
 انفرد بها هود

القراءات المتواترة القراءات الشاذّة أوجه 
 القراءات

السور 
 القرآنية

 :عند قوله
-" ýƛùùم ƗǀاعùùƮ

ùùƮاعƗǀ عùùاد  
 13" وƛمود

 :عند قوله 
-"Ƈ10"سوا 
 29"أرنا"-
-"Ƈعجميƈ"44 
 ƛ "47مرات"-

   Ɨي خمسùف
ƴưموا 

Ʈّلتف 

 :عند قوله  
-"ƃطƽ5" رونيت 
 25" تƶƽلون"-

 الƬورǎ في موƶưين

 :عند قوله  
 19" عباد"-
 Ʀƍ "38ا جاƇانا"-
 88" وقيله"-

 Ɨùùƛالƛ يùùف
ƴưموا 

ƻالزخر 

 :عند قوله  
-"Ɣّموات رùùالس 

Ư7" واألر. 
 .45"تƺلي"-

 خانالّد في موƶưين

 :عند قوله
-"Ǚƍ23" هه 

 :عند قوله 
-"Ƈ21" سوا 

 الجاƛيƗ في موƶưين

 :عند قوله 
 ƛ"4ارة من علمأ"-
28"وƦلك ƍفكǌم"-

 :عند قوله
 Ʀƈ "20هبتم"-
-"ǎير Ǚ "25 

 Ɨùùƶي أربùùف
ƴưموا 

ƻاǀاألح 

 :عند قوله 
 37" أƺưانكم"-

 :عند قوله
 4" قاتلوا"-
 35" الّسلم"-

 Ɨùùƛالƛ يùùف
ƴưموا 

 دمحّم

 :عند قوله  
 9 "لتؤمنوا"-

   ƴưند موùع
 واحد

ƃƽالƠت 

 :عند قوله  
 6" نوافتبّي"-

   ƴưي موùف
 واحد

 الحجرات

 :عند قوله  
وجùاƇت سكرة   "-

ƃ19" الموت بالحق 
 36" فنǀبوا"-

 ق في موƶưين
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القراءات التي 
 انفرد بها هود

القراءات المتواترة القراءات الشاذّة أوجه 
 القراءات

السور 
 القرآنية

 :عند قوله
 57" يطƶمون"-

     ƴưي موùف
 (1)واحد

ƃƦارياتال 

ƇيƬ Ǚ ƃورالط 
 :عند قوله  

 12" أفتمارونه"-
-"ƃƦما كƔ"11 

 جمالنƃ في موƶưين

 :عند قوله 
 .31" المحتƲر"-

    ƴưي موùف
 واحد

 الǀمر

 :عند قوله  
 12" الريحان"-
-"Ʃ35" ونحا 

 حمانالّر في موƶưين

 "عند قوله  
-"Ɵ89" فرو 

   ƴưي موùف
 واحد

Ɨƶالواق 

ƇيƬ Ǚ الحديد 
ƇيƬ Ǚ Ɨالمجادل 
ƇيƬ Ǚ رƬالح 
ƇيƬ Ǚ Ɨالممتحن 
ƇيƬ Ǚ Ʈّالƻ 

 :عند قوله 
فاسƶùùوا ƍلùùى "-

Ÿكر اƦ "9 

    ƴưي موùف
 واحد

Ɨƶالجم 

ƇيƬ Ǚ ونǀالمناف 
ƇيƬ Ǚ ابنƺالت 

 :عند قوله 
-"ƃن فطلùùùùوهǀ
 1" تǌّنلƶّد

 :عند قوله
 11" ناتمبّي"-
 

 القالطƃ في موƶưين

 :ولهعند ق  
 12" وكتبه"-

   ƴưي موùف
 واحد

ƃحريمالت 

ƇيƬ Ǚ الملك 
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القراءات التي 
 انفرد بها هود

القراءات المتواترة القراءات الشاذّة أوجه 
 القراءات

السور 
 القرآنية

 :عند قوله  
 1" ن والǀلم"-

   ƴưي موùف
 واحد

 ن

 :عند قوله
والمؤتƽكùùùات "-

ƗƑ5"بالخاط 

 :عند قوله 
 9" قبله"-

 Ɨالحاقƃ في موƶưين

 :عند قوله
 9"كالǌƶن"-

 :عند قوله 
-"ýƑسا ý1"سأ 
-"ƔƮ43" ن 

 Ɨùùƛالƛ يùùف
ƴưموا 

Ɯارƶالم 

 :عند قوله  
-"ǉ21"وولد 

   ƴưي موùف
 واحد

Ɵنو 

ƇيƬ Ǚ الجّن 
 :في قوله  

 6" وطƑا"-
 ƛ "20لƛي"-

 ýالمزّم في موƶưين

 :عند قوله 
ن نùùùùوǙ تم"-

 6"تستكƛر

 :في قوله
 Ʀƍ"33 أدبر"-

 رالمدƃƛ نفي موƶưي

 :في قوله  
-"ƃ37" ىتمن 

   ƴưي موùف
 واحد

Ɨيامǀال 

 :في قوله  
 16" قدروها"-
 21" عاليǌم"-

 اǗنسان في موƶưين

 :عند قوله 
 32" كالƮǀر"-
 

 :عند قوله
 23" فǀدرنا"-
 32" كالƮǀر"-
"جمùاǙت ƽƮر  "-

33 

 Ɨùùƛالƛ يùùف
ƴưموا 

 المرسالت

 :عند قوله  
-"Ɣّموات رùùالس 

Ư37" واألر. 

وƴư فùي م  
 واحد

ƃبأالن 

ƇيƬ Ǚ ƃازعاتالن 
ƇيƬ Ǚ Ʃعب 
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القراءات التي 
 انفرد بها هود

القراءات المتواترة القراءات الشاذّة أوجه 
 القراءات

السور 
 القرآنية

 :عند قوله
 8" سƑلت"-

 :عند قوله 
 24" بưنين"-

 التكوير في موƶưين

 :عند قوله  
 7" لكفƶّد"-

   ƴưي موùف
 واحد

 اǙنƽطار

 ǙƇيƬ ƃينالمطƽƽ 
ƇيƬ Ǚ اقǀƬنǙا 
ƇيƬ Ǚ Ɯالبرو 

 :عند قوله  
 4" ا عليǌالّم"-

   ƴưي موùف
 واحد

ƃارقالط 

 :عند قوله  
 Ǚ"16 تؤƛرون"-

   ƴưي موùف
 واحد

 األعلى

ƇيƬ Ǚ ƗيƬاƺال 
 :عند قوله

-"ƃالن ƃنƑالمطم ƩƽƗ "
27. 

 :عند قوله 
 17" تكرمون"-
-"ƃƦƶي ǙƔ "25 

 Ɨùùƛالƛ يùùف
ƴưموا 

 الƽجر

 :عند قوله  
 13"  رقبƗفّك"-

   ƴưي موùف
 واحد

 البلد

ƇيƬ Ǚ ƃƬالƩم 
ƇيƬ Ǚ ƃاللýي 

 :عند قوله  
 3"ما وّدعك"-

   ƴưي موùف
 واحد

ưّحىال 

ƇيƬ Ǚ ƃƬالƟر 
ƇيƬ Ǚ ƃينالت 
ƇيƬ Ǚ لقƶال 
ƇيƬ Ǚ درǀال 
ƇيƬ Ǚ البّيƗن 
ƇيƬ Ǚ Ɨالزلزل 
ƇيƬ Ǚ ادياتƶال 

 :عند قوله
كالùùùùùǌƶن "-

ƫوƽ5"المن 

     ƴưي موùف
 واحد

Ɨارعǀال 
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القراءات التي 
 انفرد بها هود

القراءات المتواترة القراءات الشاذّة أوجه 
 القراءات

السور 
 القرآنية

ƇيƬ Ǚ رƛالتكا 
ƇيƬ Ǚ رƮƶال 

 :عند قوله  
 2"دǉوعّد"-

   ƴưي موùف
 واحد

 الǌمزة

ƇيƬ Ǚ ýيƽال 
ƇيƬ Ǚ ƫقري 
ƇيƬ Ǚ الماعون 
ƇيƬ Ǚ رƛالكو 
ƇيƬ Ǚ الكافرين 
ƇيƬ Ǚ ƃرالنƮ 
ƇيƬ Ǚ المسد 

 :عند قوله  
 1"قý هو اŸ أحد"-

   ƴưي موùف
 واحد

ƭخالǗا 

ƇيƬ Ǚ لقƽال 
ƇيƬ Ǚ Ʃاƃالن 

 
ي عرضها هود اهلّواري يف تفسريه مائتني وثالثة وعشرين    وعليه يكون جمموع القراءات التّ    

قراءة شاذّة  ) 37(ءة متواترة و سبعة وثالثون      قرا) 136( وثالثون   ة منها مائة وست   ،قراءة) 223(
 .قراءة انفرد هبا هود اهلّواري) 50(وƦسون 

223

136

50
37

0

50

100

150

200

250

 قراءة
 شاّذة

قراءة انفرد
 بها المفّسر

 قراءة
 متواترة

 مجموع
 اءاتالقر
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 :واملالحظ على هود يف عرض هذه القراءات مايلي
ق هود بني القراءة املتواترة والقراءة الشاذّة، بل يوظّف اجلميع لبيان املعىن وتعزيز             ال يفرّ  .1

 .اإلعراب
أو بعض مصاحف الصحابة يف بعض املواضع من         يذكر بعض الروايات     اجنـد هـود    .2

ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… εΩ∧Ω∅ Σ⁄κΤΩΤ∅ ∃ω. … … :تفسـريه كمصادر للقراءة، مثال يف قوله تعاىل        Ψ̃∏ΗΤΩ″ .... ≈(46) (1) ،

يقرأ هذا  ) (مسعت رسول اهللا    : ذكروا عن أمساء بنت يزيد األنصارية، قالت      : يقـول هود  
     :مثال يف قوله تعاىل: ا عن مصاحف الصحابة فيقول  أمّ ،(2)))حąإĈنŉـهł عŁمĈلǈ غǈيŃرŁ صŁالĈ    : ((احلـرف 

… ΙΣςΤ√ τŒΗΤΩΤ‰ΠΨ⊆Ω⊕Σ∨ ?⇑ΨΘ∨ Ξ⇐κΤΩŠ ΨΤÿΩŸΩΤÿ ⌠⇑Ψ∨Ω −ΨΨ⊃<∏Ω ΙΣΩ⇓〉ℵ≠Ω⊃™ΩΤÿ ⌠⇑Ψ∨ Ξ≤∨Κς… %ϑðΨ/≅… … ≈(11) (3)،  ــر ذكـ
 .(4)بات من بني يديه، ورقيب من خلفهله معقّ: كعببن  أّبي يف مصحف بعضهم أنّ

، يقول  Ω∨Ω Σ∼Ψ⇒ΗΩ♥⇓ςΚ… ‚ΠςΜΞ… Σ⇑ΤðΗΤ≠∼ϑð↑√≅… ⌠⇐Κς… Ι&ΣΩ≤Σ{<′ςΚ… … ≈(63) (5)†: … … :وكذلـك يف قوله تعاىل    
 .(6)أن أدركه: ويف مصحف عبد اهللا بن مسعود: هود

 وهي يف مصحف    :، يقول هود  ΩΩ ⇑Σ⇒Τ∧ΩΤ Σ≤Ψ‘<∇ΩΤ♥ΩΤ ≈(6) (7)‚ … :وكذلـك يف قوله تعاىل    
 .، وغريها من األمثلة(8)))ال متنن أن تستكثرو:((ي بن كعب أّب

  القراءات الشاذّة  واليت انفرد هبا من باب تفسري القراءة  هوديف بعض األحيان يعرض .3

، Σ Νϖ…Σ⊕ς≠<∈≅†ΩΤ⊇ †Ω∧ΣΩΤÿΨŸΤÿςΚ… .. ≈(38) (9) … : كقراءة ابن مسعود يف قوله تعاىل      ،املشهورة، وتبيني معانيها  

                                                           
 .46/ هود (1)
 .2/229 هود، التفسري، (2)
 .11/ الّرعد (3)
 .2/297، هود، التفسري (4)
 .63/ الكهف (5)
 2/471، هود، التفسري (6)
 .6/ املدثّر (7)
 .4/433، هود، التفسري (8)
 .38/ املائدة (9)
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ام ثالثة أيّ ((،  Σ⋅†Ω∼Ψ±ΩΤ⊇ Ψ◊ΩΤ‘ΗΤΤς∏ΩΤ’ ξζ&†ΘΩΤÿΚς… ... ≈(89) (2) … … :ويف قوله تعاىل  ،  (1)))فـاقطعوا أمياهنـا   ((

، يقول هود   Σ⇐Ρ∇ΩΤΩ Σ†φΤΤ‰Ψ•<√≅… Ξ⇑Ψ⊕<√≅†Ω{ Ξ↔Σ⊃⇒Ω∧<√≅… ≈(5) (4) … :، ويف قوله تعاىل   (3)))متتابعات
 .وغريها من األمثلة.  (5)))وف األمحر املنفوȇكالّص((يف حرف ابن مسعود 

 
 بقدر ما   يف عرضه ملختلف وجوه القراءات ال يشري هلا إالّ        كذلك  واملالحـظ على هود      .4
 اإلكثار يف عرض القراءات والتوّسع      مه على التفسري فقȔ، وهو كذلك ملتزم يف تفسريه بعد         نيعي

اإلعراب، فهو يستعمل القراءات يف الشرح       فـيها، إذ ال يورد إالّ ما كان فيه فائدة يف املعىن أو            
إليضـاح ويستدلّ هبا قصد االستعانة هبا من أجل بلوȟ مستويات املعىن يف التفسري والتأويل،               وا

ليل على ذلك عدم    وإن كان قد أغفل اإلشارة إىل كثري من القراءات املهّمة يف هذا اŎال، والدّ             
كثرية  واألمثلة على ذلك     ،تعيني من قرأ بقراءة أو بأخرى أو من قرأ بكلتا القراءتني          باهـتمامه   

، أي ضّمها زكرياء يف تفسري من  Ως∏Πς⊃Ω{Ω ∃†ΘΩΤÿΞ≤Ω{Ωƒ ... ≈(37) (6)† … … :يف قوله تعاىل  : مـنها 
 .(7)وكفلها اهللا زكرياء، بنصب زكرياء: ف قراءهتا، ومن ثقّل قراءهتا يقولخفّ

وهي :  قال هود  ،ψς√ΩΚς… ΨŸΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ φΣΤ’Ξ≤Ωÿ ð≥⁄ΚΚς‚≅… … ≈(100) (8) … :ويف قوله تعاىل    
 .ر اآلية على ضوء القراءتني يفّس مثّ(9))نŁهŃدĈ(و ) يŁهŃدĈ(تقرأ على وجهني 

: ، يقول هود    Ν…ΩΣΤŠ⁄ΩκΤΠΨ√ ⌡Ψ⊇ Ξ.ΩπΤΤ∨Κς… Ξ♣†Πς⇒√≅… ð„ΤΩΤ⊇  …≈(39) (10) … … :ويف قوـله تعاىل     

                                                           
 .1/468 هود، التفسري، (1)
 .89/املائدة  (2)
 .1/493 هود، التفسري، (3)
 .5/القارعة  (4)
 .4/410، هود، التفسري (5)
 .37/ران آل عم (6)
 .1/281 هود، التفسري، (7)
 .100/األعراف  (8)
 .33، 2/32 هود، التفسري، (9)

 .39/الّروم  (10)
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 .(1)زيادةال: با با الذي يłربون، والّرلريبوŁ، أي لريبوŁ عن ذلك الّر: وبعضهم يقرأها
اء على آخرين مستعمال عبارات تفيد الترجيح واالختيار،        نادرا ما يرّجح هود قراءة قرّ      .5

 Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈Ω †Ω∨ ℑ γ⇐Ρ≠ΣΤŠ … :ويكون ذلك بعد عرضه ملختلف القراءات، مثل ما ورد يف قوله تعاىل           

ΨΨϒΗΤφΤΤΤ∑ γψΗΤΩ⊕Τ⇓ςΚ‚≅… β◊φΤΤ±Ψ√†Ω †Ω⇓Ψ⁄Σ{ΣϒΠΨ√ ε⋅ΘΩ≤ΩΤΤοΣšΩ υϖς∏Ω∅ ∃†φΤΤΤ⇒Ψ–.ΩƒςΚ… ⇐ΜΞ…Ω ⇑Ρ∇ΩΤÿ ⊥◊ΩΤΤ∼ΤΘΩ∨ ψΣΩΤ⊇ Ψ∼Ψ⊇ 

&Σ∫:†Ω{Ω≤ΤΣ→ … ≈(139) (2)،         وبعضهم يقرأها   : مثّ يقول  "خالصة" فيفّسـر هـود اآلية على ضوء 
) ŅصĈـالŁخالص، أي     ))خ Əمثّ يرّجح القراءة األوىل بقوله     …لبنه خالص لذكورنا    : ، أي لـ ، : 

 يورد القراءات   ، وتارة جنده يرّجح قراءة قّراء، مثّ      (3)التفسري األّول ل و والعاّمـة على املقرأ األوّ    
 …ςΚ…Ω≤∨≅…Ω Ζ◊Ω⇒Ψ∨ΤΘΣ∨ ⇐ΜΞ… πŒΩ‰Ω∑Ω †ΩΩ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ ϑγΨ‰ΘΩ⇒∏Ψ√ ⌠⇐ΜΞ… Ω …Ω⁄ςΚ〉⊥...… :األخـرى، ومن مثل ذلك يف قوله تعاىل     

ϑ〉Ψ‰Πς⇒√≅… ⇐Κς… †ΩΩ™Ψ∇⇒ΤΩ♥ΩΤÿ ⊥◊φΤΤ±Ψ√†Ω ð∠ςΠ√... ≈(50) (4) مقرأ العاّمة على    :  هود ، يقول)ǐنǈمفتوحة ) أ
ا ذلك يف املستقبل على     إƴّ: يقولون)) إĈنǐ وŁهŁبŁتŃ نŁفǐسŁهŁا لĈلنŁبĈيŃ   ((ملـا قد كان، وبعضهم يقرأها       

 .(5)تلك الوجوه من قول أّبي بن كعب، وقول احلسن، وقول جماهد
 هن موقف ية مثّ يبيّ  ن هود من خالل عرضه للقراءات اختالف الفقهاء يف األحكام الفقه          يبّي .6

 :منها، ومن أمثلة ذلك

ة جممعون  والعاّم: ، يقول هود  Ν…ΘΣ∧ΨΚς…Ω ΘΩ”Ω™<√≅… Ω〈Ω≤∧Σ⊕<√≅…Ω &ΨΠς∏Ψ√ ≈(196)… (6) … :يف قوله تعاىل  
 فريضة والعمرة   احلّج: عـلى أنّ احلّج والعمرة فريضتان ما خال عبد اهللا بن مسعود فإّنه يقول             

 ة على وتقرأ العاّم. والعمرةǊ هللاĈ: سري بنصب احلّج ورفع العمرة، يقولتطّوع، فيقرأ على هذا التف

 Ƒّحديث الن) (ّ(7)وهو العدل املأخوذ به: ة بقوله يرّجح هود رأي العاّمكليهما بالنصب، مث. 

                                                           
 .3/326 هود، التفسري، (1)
 .139/األنعام  (2)
 .565 ،1/564، هود، التفسري (3)
 .50/األحزاب  (4)
 .376، 3/375 هود، التفسري، (5)
 .196/البقرة  (6)
 .186من البحث، ص: ، وقد سبقت اإلشارة إليه، ينظر1/184 هود، التفسري، (7)
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 ∨Σ◊Ω∼Ψ⇓…Πς∞√≅…  Ψ⇓…Πς∞√≅…Ω Ν …ΣŸΨ∏–≅†ΩΤ⊇ ΘΩΡ  ξŸΤΨš.Ω  †Ω∧Σ⇒ΨΘ∨  Ω◊ΤΩΛΤΝ†Ψ …  : وكذلـك يف قوـله تعاىل  

ξ∃〈ΩŸ<∏Ω–  …. ≈(2) (1) ا الّرجم فهو يف مصحف أّبي بن كعب، وأّم: قال بعضهم: ، يقـول هود

  ΠςΤ⇓ΞΜ… †Ω⇒<√Ω∞⇓ςΚ… Ω◊ΗΤΩ⁄⌠Πς√≅… †φΤ∼Ψ⊇ _ŸΤΣ∑ &χ⁄ΣΤ⇓Ω†: … :وهو يف مصحفنا أيضا يف سورة املائدة يف قوله تعاىل

Σ¬Ρ∇µµðš †ΩΨΤŠ φΘΣ∼Ξ‰ΘΩ⇒√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ∧ς∏πΤ♠ςΚ… Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ Ν…Σ †Ω∑ Ω⇐ΘΣ∼Ψ⇒ΗΤΤΘΩΤŠΘΩ≤√≅…Ω Σ⁄†Ω‰πšςΚ‚≅…Ω… ≈(44)] 44/املائدة [

 .(2)اليهوديني حني ارتفعوا إليه) (حيث رجم رسول اهللا 
إذا زƅ الّشيخ   : ((جمجم الذّي هو يف مصحف أّبي بن كعب آية الرّ         يقصـد هـود بالرّ    

، واجلمهور على أنّ هذه اآلية      (3)))هللا واهللا عزيز حكيم   والّشـيخة فارمجومهـا البّتة نكاال من ا       
 .(4)نسخت تالوهتا دون حكمها

ـ   وهو يف مصحفنا أيضا، فال أعلم أنّ لإلباضية مصحفا يستقلّون به،          : ا عن قول هود   أّم
قال احلسن والّرجم   : لذلك رجعت إىل تفسري ابن أيب زمنني يف تفسري نفس اآلية، فوجدته يقول            

واملقصود باحلسن احلسن البصري على     . (5)بن كعب وهو يف مصحفنا أيضا     يف مصـحف أّبي     
، وباّتفاق العبارة بني (6)العـادة الّتي سار عليها هود يف ذكره له، وهو من أئّمة القّراء بالبصرة  

هود واحلسن يف نفس املوضع، يتبّين أنّ املقصود باملصحف هو مصحف البصرة، وهذا ال يدلّ               
 .تقّيدت بالبصرة فقȔ، بل جند عنده اختيارات من قراءات األمصار املختلفةعلى أنّ قراءة هود 

وهي قراءة  " حاذرون" بدل   ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω }⊗∼Ψ∧Ω•ς√ Ω⇐Σ⁄ΨϒΗΤΩš ≈(56) (7)† …: فمـثال عند قوله تعاىل    
         : ، وكذلك يف قوله تعاىل (8)املدينة والبصرة، والقراءتان مستفيضتان يف قراء األمصار

                                                           
 .2/الّنور  (1)
 .157، 3/156، هود، التفسري (2)
 .3/157، نفس املرجع (3)
 . وما بعدها2/32 السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، املرجع السابق،: ينظر (4)
 .2/50، ابن أيب زمنني، خمتصر تفسري ابن سالّم، املرجع السابق (5)
 .176هند شلƑ، القراءات بافريقية، املرجع السابق، ص (6)
 .3/227هود، التفسري، :  ينظر،56/الشعراء  (7)
 .9/445 الطربي، املرجع السابق، مج (8)
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 … ...Ν…ΣϒΨΠςΤ≅…Ω ⇑Ψ∨ Ψζ†Ω⊆ΘΩ∨ ðψΓΤΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ… ∃⊥ΤΠ∏ð±Σ∨ ... ≈(125) (1)       وهي  "اّتخذوا"، بفـتح اخلـاء يف ،
القـراءة الـّتي علـيها بعـض أهل املدينة وأهل الّشام، والذّين قرءوا بكسر اخلاء هم أغلب                     

 .(2)األمصار
وما جاء يف سبب نزوهلا،     جم استئناسا ملا ورد يف سورة املائدة،        بالّرهـذا وإنّ قول هود      

 الّرجم ثبت    الّرجم، وأّنهم ال يقولون به، ألنّ حدّ        على من يزعم أنّ اإلباضية أسقطوا حدّ       للرّد
 .(3)ة ال بالقرآنعندهم، كما ثبت عند بعض الفرق اإلسالمية بالسّن

 
 له طريقتني يف عرضها، فإّما  ن أنّمـن مـنهج هـود يف إيراد القراءات يف تفسريه يتبيّ    .7
   ا يبهم فيقول مقرأ   بعـض القّراء من الصحابة والّتابعني، وإمّ      أو إىل   ) (الـنƑّ   سـندها إىل    ي

أو بعضهم   … (6)أو بعض الكوفيني يقرأها   … (5)أو مقـرأ أهـل الكوفـة       … (4)العاّمـة 
أو يف قراءة من        … (9)أو عـلى مقرأ من قرأها     … (8)، أو يف بعـض القـراءة      (7)…يقـرأها 
 أو وهي تقرأ على … (12)أو تقرأ على وجهني… (11)رأ على ثالثة أوجهو وتقأ… (10)قرأها

 

                                                           
 .1/144 هود، التفسري،: ، ينظر125/البقرة  (1)
 .1/583الطربي، املرجع السابق، مج  (2)
 .530 حيي حمّمد بكّوȇ، املرجع السابق، ص: ينظر (3)
 .409، 4/393و 429، 3/375و 445، 2/264 ، و565، 1/183، هود، التفسري: ينظر (4)
 .4/478 و 3/394، نفس املرجع (5)
 .3/201 نفس املرجع، (6)
، و      Ʀ1/319  ،517  ،537  ،565سة وثالثني مرة يف التفسري،      : وبعضهم يقرأها : نفس املرجع، وقد ورد قول هود      (7)

، 132،  3/11 و   413،  375،  349،  333،  317،  264،  244،  228 ، 199،  191،  181،  169،  146،  43،  2/36
 .476، 450، 438، 432، 393، 140، 4/62، و 395، 375، 345، 266، 227، 204، 154

 .276، 265، 3/234، و 2/474:  نفس املرجع، مثل (8)
 …262، 255، 4/87، و3/202: نفس املرجع، مثل (9)

 .…2/420  :نفس املرجع، مثل (10)
 .…151، 4/125: نفس املرجع، مثل (11)
 …4/80  و367، 3/180 و 462، 2/408: نفس املرجع، مثل (12)
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رها كذا  فهو يقرأها     أو ومن فسّ  … (2) كذا أو وهي كذا على تفسري من قرأها      …(1)وجه آخر 
، أو  (6)اجلّربصب و ، أو بالنّ  (5)الّرفعبصب و ، أو بالنّ  (4)اء والياء أو وهي تقرأ بالتّ   … (3)كـذا   
 . وهكذا(8) أو بغري مّد وباملّد(7)ثقيلالّتبخفيف وبالّت

 :اءوقد ذكر هود من القّر

1-  Ƒّالن) ((9)وروى عنه ثالث قراءات. 
 .(10) وروى عنه قراءة واحدة-رضي اهللا عنه–أبو بكر الصديق  -2
 .(11) وروى عنه قراءة واحدة-رضي اهللا عنه–عمر بن اخلطاب  -3
 .(12) وروى عنه قراءتني-كّرم اهللا وجهه–علي  -4
 .(13) وروى عنها قراءة واحدة-اهللا عنهارضي –عائشة  -5
 (14) وروى عنه قراءة واحدة-رضي اهللا عنه–أنس بن مالك  -6
 .(15) وروى عنه ست قراءات-رضي اهللا عنه–ي بن كعب أّب -7
 .(16) وروى عنه قراءة واحدة-رضي اهللا عنه–ابن عمر  -8

                                                           
  …154، 3/60 و 477، 2/463 :هود، التفسري، مثل (1)
 .458، 3/359 :نفس املرجع، مثل (2)
 …2/360:نفس املرجع، مثل (3)
 .215، 3/54: نفس املرجع، مثل (4)
 …458، 3/420، 1/546 :مثلنفس املرجع،  (5)
 1/346 :نفس املرجع، مثل (6)
 .281، 1/264: نفس املرجع، مثل (7)
 .4/150: نفس املرجع، مثل (8)
 .4/504 و2/229و 1/76نفس املرجع،  (9)

 .1/76 نفس املرجع، (10)
 .1/76 نفس املرجع، (11)
 .2/445، 1/355 نفس املرجع، (12)
 .3/142 نفس املرجع، (13)
 .3/11 س املرجع،نف (14)
 .504، 4/433، 247، 156، 53، 3/35 نفس املرجع، (15)
 .4/367، نفس املرجع (16)
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 .(1) وروى عنه ثالثة وعشرون قراءة-رضي اهللا عنه–ابن مسعود  -9
 .(2) قراءةة وروى عنه Ʀسة عشر-رضي اهللا عنه– اسابن عّب -10
 .(3) وروى عنه Ʀس قراءات-رضي اهللا عنه–جماهد  -11
 .(4)احلسن وقد روى عنه واحد وثالثون قراءة -12
 .(5)الكلƑ وقد روى عنه ثالثة قراءات -13
 .(6)عبد الرمحان األعرج، وقد ذكر عنه قراءتني -14
 .(7)اك بن مزاحم وقد ذكر عنه قراءة واحدةالضّح -15
 .(8)األعمش وقد ذكر عنه قراءة واحدة -16
 .(9)أبو عبد الرمحان السلمي، وذكر عنه قراءة واحدة -17
 .(10) وقد ذكر عنه قراءة واحدة(*)إبراهيم -18
 .(11)عبد الرمحان بن زيد وذكر عنه قراءة واحدة -19
  وقد ذكر عنه هود قراءة     (12)اء الّسبعة عبد اهللا بن كثري املكّي، وهو أحد القرّ        -20

                                                           
، 116،  49،  3/7 و 474،  471،  453،  362،  336، مرّتني،   2/266، و 493،  468،  238،  183،  1/81 هود، التفسري،  (1)

 .543، 410، 353، 202، 18، مّرتني، 4/16، و 179
، 110،  91،  4/87 و 431،  326،  3/142 و   445،  413،  382،  271،  2/185 و   565،  548،  1/328،  نفس املرجع  (2)

441. 
 .4/139 و 349، 264، 2/258 و 1/543 نفس املرجع، (3)
446،  430،  413،  349،  297،  290،  264،  258،  230،  2/52 و   550،  548،  543،  537،  1/150نفس املرجع،    (4)

 .463، 434، 432، 385، 286، 143، 139، 127، 87، 4/26 و 396، 264، 116، 58، 3/37 و 450، 
 .385، 4/286 و 3/144نفس املرجع،  (5)
 .478 و 4/266 نفس املرجع، (6)
 .3/420، نفس املرجع (7)
 .4/31، نفس املرجع (8)
 .4/75نفس املرجع،  (9)
 .وأظّن أّنه يقصد إبراهيم الّنخعي، فهو كثريا ما يأخذ عن أهل الكوفة كذلك(*)

 .4/75 هود، التفسري، (10)
 .4/409، نفس املرجع (11)
 .1/326 والزرقاين، املرجع السابق، ،17 الّداين، املرجع السابق، ص: ينظر (12)
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 (1).واحدة
 :ه يذكر القارئ، بصور عديدة منهااء، فإّنود حني يروي عن القّروه

 …Ω∨Ω Ω⇐†ς Θ∴Ψ‰Ω⇒Ψ√ ⇐Κς† … :كـان يقرأها كذا ومثال ذلك ما ورد يف قوله تعاىل          :   قوـله  -أ

&ΘΩΣ⊕ΩΤÿ …. ≈(161) (2)  اس أنه كان يقرأها   ذكروا عن ابن عبّ   : ، قال هود : ƋلłغŁي ǐنǈوكذلك ما   (3)أ ،

كان عبد اهللا بن    : قال بعضهم : ، قال هود  ΣΤ∈ ΩΣ∑ ϑðΣ/≅… δŸφΤΤΤšςΚ… ≈(1) (4) … :   اىلورد يف قوله تع   
 . وغريها من األمثلة،(5)))قل هو اهللا الواحد: ((مسعود يقرأها

ـ   -ب   –ΙΣΤΩ⇓ΣΤ∏Ω⊕µð … … :ول مقرأ فالن كذا ومثال ذلك ما ورد يف قوله تعاىل          ـ أو يق

ð♦∼Ψ≡…Ω≤ΩΤ∈ †ΩΩΤ⇓ΣŸ‰ΤΣΤ Ω⇐Σ⊃µ<〉Ω ∃…_⁄κΨ‘ς ... ≈(91) (6)    (7)ومقرأ جماهد على الياء   : ، يقـول هـود ،

 ∨ς∏ΩΤ⊇ςΚ…  ΨŸΩΤÿ ⌠¬Σς√  ⌠¬ς  †ΩΤ⇒<∇ς∏∑ςΚ…  ¬Σς∏‰ΤΩΤ∈ Ω⇑ΨΘ¬⌠  …:  ه  تعاىل    ـيف  قول    مـا ورد       وكذلـك 

Ξ⇐Σ≤ΤΣ⊆<√≅……  ≈(128) (8)(9)وننا هلم، مقرأه على الّنقد بّي: أي: قال احلسن: ، يقول هود. 

 ΜΞ…Ω φ†ς⇐ …… : أو يقول يف قراءة فالن كذا  ومثال ذلك ما ورد يف قوله تعاىل              -ج 

⌠¬Σ∑Σ≤<∇Ω∨ ΩΣ∞ΩΨ√ Σ⇒Ψ∨ 〉†Ω‰Ψ•<√≅… ≈(46) (10)    يف قراءة عبد اهللا بن     : وقال بعضهم : ، يقـول هـود
 .(11)))وŁإĈنǐ كǈادŁ مŁكǐرłهłمŃ لǈتŁزłولǊ مĈنŃهł اجلĈبŁالǊ: ((مسعود

                                                           
 .4/152 هود، التفسري، (1)
 .161/آل عمران  (2)
 .1/328هود، التفسري،  (3)
 .1/اإلخالص  (4)
 .4/543، هود، التفسري (5)
 .91/األنعام  (6)
 .1/543، لتفسريهود، ا (7)
 .128/ طه  (8)
 .3/58، هود، التفسري (9)

 .46/إبراهيم  (10)
 .2/336 هود، التفسري، (11)
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ول ـ، يق ΘΩ⇐ΜΞ… Ω◊Ω∅†ΥφΤΤ♥√≅… δ◊Ω∼ΨΤ…ƒ∫ Σ †Ω{Κς… †Ω∼Ψ⊃πΤΤΡΚ… … ≈(15) (1) … :ا ورد يف قوله تعاىل    وكذلـك م  
 .(2)أكاد أخفيها من نفسي: ها يف قراءة أّيبذكروا أّن: هود

 }Ξ⇑Ψ⊕<√≅†Ω  .…… : أو يقـول يف حرف فالن كذا ومثال ذلك ما ورد يف قوله تعاىل              -د       

Ξ↔Σ⊃⇒Ω∧<√≅… ≈(5) (3)    وف األمحر كالّص: وهـو يف حرف عبد اهللا بن مسعود       : ، يقـول هـود  

ȇوكذلك ما ورد يف قوله تعاىل      (4)املنفو ،: … †ΩΣΤΘΩΤÿΚς†;ΗΤΤΩÿ 〉♦πΤ⊃ΤΠς⇒√≅… Σ◊ΤΠς⇒ΜΞΩ∧π≠Σ∧<√≅… ≈(27) (5)   يقول  ،
 .(6)))فس اآلمنه املطمئنةها الّنتيأّي: ((وهي يف حرف أّيب بن كعب: هود 

 ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ† … :ما ورد يف قوله تعاىل    :  هذا احلرف كذا، ومثال ذلك      يقـول يقـرأ     أو -و

ϑ〉Ψ‰ΘΩ⇒√≅… …ς′ΞΜ… 〉ψΣ<⊆Πς∏ð≡ ƒ∫:†φΤΤ♥ΠΨ⇒√≅… ΘΩ⇑Σ∑Σ⊆ΨΠ∏ς≠ΩΤ⊇ Υφ⇔ΞΨΠςŸΨ⊕Ψ√ … ≈(1) (7)  ذكروا عن عبد   : ، يقول هود
 وكذلك  ،(8)))لĈ عĈدŉتĈهĈنŉ فǈطǈلƍقǊوهłنŉ فĈي قǊبł  : ((مسعت ابن عمر يقرأ هذا احلرف     : اهللا بن دينار قال   

ذكر عن ابن   : ، يقول هود  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω Ω⇐ΣΤΣΤÿ :†Ω∨ Ν…ΩΤ…ƒ∫... ≈(60) (9) … :مـا ورد يف قوـله تعاىل      
 .(10)خفيفة بغري مّد)) والذّين يأتون مŁا أتŁوا: ((عباس وعائشة أّنهما كانا يقرآن هذا احلرف

ـ   Ω†ΩΤ∈Ω ! … :ما ورد يف قوله تعاىل     أو يقول يف مصحف فالن كذا، ومثال ذلك          -هـ

Ν…Σ‰ΤΩ{⁄≅… †φΤΤΤ∼Ψ⊇ γψπ♥ΨΤŠ ϑðΨ/≅… †ΩΗΤΧ≤•Ω∨ &:†ΩΗΩ♠⌠≤ΤΣΤ∨Ω … ≈(41) (11)  وقال بعضهم يف   : ، يقول هود

                                                           
 .15/طه  (1)
 .3/35 هود، التفسري، (2)
 .5/القارعة  (3)
 .4/410هود، التفسري،  (4)
 .27/الفجر  (5)
 .4/504هود، التفسري  (6)
 .1/الطّالق  (7)
 .4/367هود، التفسري،  (8)
 .60/املؤمنون  (9)

 .3/142هود، التفسري،  (10)
 .41/هود  (11)
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، وكذلك ما   (1)))وقال اركبوا فيها على بسم اهللا جمراها ومرساها       : ((ي بن كعب  مصـحف أبّ  
: ، يقول هود  Ω∨Ω Σ∼Ψ⇒ΗΩ♥⇓ςΚ… ‚ΠςΜΞ… Σ⇑ΤðΗΤ≠∼ϑð↑√≅… ⌠⇐Κς… Ι&ΣΩ≤Σ{<′ςΚ… ... ≈(63) (2)†: ... … :ورد يف قوـله تعاىل    

 .(3)أن أدركه: ويف مصحف عبد اهللا بن مسعود
ه يذكر الروايات يف القراءة بدون       املالحظ كذلك على منهج هود يف إيراده للقراءات أنّ         -8   

ذكروا عن أنس بن مالك كان      : ة، مثل ذكروا أو بلغنا، ويذكر القارئ مباشر     : إسـناد، فيقول  
 وذكروا عن عبد    ،(5)…ه قرأ هذا احلرف     اك بن مزاحم أنّ   ، وذكروا عن الضحّ   (4).…يقرأها  

، (7)ه كان يقرأها  ، وكذلك بلغنا عن عبد الرمحان أنّ      (6)…اهللا بـن كثري املكّي أّنه كان يقرأها       
مسعت : ه قال عطاء بن السايب أنّ   ذكروا عن   : ونادرا ما يذكر آخر راوي يف سلسلة الرواية مثل        

 وكذلك ذكروا عن عبد اهللا بن       (8)…أبـا عـبد الرمحان السلمي وإبراهيم يقرآن هذا احلرف         
 . وغريها من األمثلة،(9)…مسعت ابن عمر يقرأ هذا احلرف: دينار قال

 النقاط الرئيسية الّتي توّضح منهج هود بن حمكّم اهلّواري بالنسبة إليراد            هـذه إذا أهمّ   
 .لقراءات املتواترة والشاذّة والّتي انفرد هبا يف تفسريه وتوجيههاا

بذلـت جهـدي يف إبرازها، وكشفت عن منهجه من خالهلا يف حدود ما استطعت               
 .مالحظته

                                                           
 .228، 3/227هود، التفسري،  (1)
 .63/الكهف  (2)
 .3/471هود، التفسري،  (3)
 .3/11نفس املرجع،  (4)
 .3/420نفس املرجع،  (5)
 .4/152نفس املرجع،  (6)
 .4/409نفس املرجع،  (7)
 .4/75نفس املرجع،  (8)
 .4/367نفس املرجع  (9)
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ȄȵǠƪǟ ǬǶǤƫǟ :ǸȆņȺȱǟ Ž ǻɀȽ ǒǟǿǓ 
لقد طال جدل العلماء يف تعريف الّنسخ اصطالحا، ولعلّ أدّق هذه التعاريف أنّ الّنسخ              

 .(1)رفع احلكم الشرعي بدليل شرعيهو 
وعلم الّناسخ واملنسوخ من العلوم املرتبطة بالتفسري، والعلم به ضرورة للعملية التفسريية،   

ر كتاب اهللا إالّ بعد أن يعرف الّناسخ واملنسوخ،         ه العلماء إىل أّنه ال جيوز ألحد أن يفسّ        وقد نبّ 
 Ω∨Ω ð‹ΣΤÿ⇑ ... … :ر احلكمة يف قوله تعاىل     فسّ -رضي اهللا عنه  –اس  ولقد جاء يف األثر أنّ ابن عبّ      

Ω◊Ω∧|Ψ™<√≅… ŸΩ⊆ΩΤ⊇ ƒΨΤΡΚ… …_⁄κΤΩ %…_⁄κΨ‘Ω{ ... ≈(269) (2)      مبعرفة ناسخ القرآن ومنسوخه، وحمكمه ،
 .ره، وحالله وحرامهمه ومؤّخومتشاهبه ومقّد

ن املنسوخ؟  أتعرف الّناسخ م  :  مّر على قاص فقال    -كّرم اهللا وجهه  – ا عليّ وروي أنّ 
 .(3)هلكت وأهلكت: قال. ال: قال

 أنّ األصل يف آيات القرآن الكرمي كلّها اإلحكام ال الّنسخ إالّ أن يقوم دليل                 واحلّق
ما يرجع يف الّنسخ    إّن: صريح على الّنسخ، وهذا ما ذكره السيوطي عن ابن احلصار حيث يقول           

وقد : قال. كذا نسخت كذا  أو عن صحايب يقول آية      ) (إىل نقل صريح عن رسول اهللا       
وال : م واملتأّخر، قال  حيكم به عند وجود التعارض املقطوع به مع علم التاريخ ليعرف املتقدّ            

هاد اŎتهدين من غري نقل صحيح، وال        تجايعتمد يف الّنسخ قول عوام املفسرين، بل وال           
واملعتمد فيه  ) (ن رفع حكم أو إثبات حكم تقّرر يف عهده        رضة بّينة، ألنّ الّنسخ يتضمّ    امع
 .(4)قل والتاريخ دون الرأي واالجتهادالّن

 الّنسخ ال يكون إالّ يف األحكام يف خصوص ما كان           فقون على أنّ  ومجهور العلماء متّ  
من فروع العبادات واملعامالت، أّما غري هذه الفروع من العقائد وأمهات األخالق، وأصول              

                                                           
.    دار العلم للماليني، بريوت، لبنان    (، و صبحي الصاſ، مباحث يف علوم القرآن          2/517الزرقاين، املرجع السابق،     (1)

 .261، ص )م2002، 25:ط
 .269/ البقرة  (2)

 .516، 2/515، والزرقاين، املرجع السابق، 2/34الزركشي، املرجع السابق،  (3) 
 .2/32ملرجع السابق، االتقان يف علوم القرآن، ا (4)
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ǂ(1)ضة فال نسخ فيهاالعبادات واملعامالت ومدلوالت األخبار ا. 
 يؤكّد ذلك يف    ا، خاّصة يف علم التفسري، حيث جند هود       (2)ولعلم الّنسخ فوائد كثرية   

فذكر الّناسخ  :  من عرف اثنيت عشرة خصلة     وإّنه ال يعرف تفسري القرآن إالّ     : مقّدمته فيقول 
 . (3)واملنسوخ
ط املفّسر، إالّ أّنه مل يتكلّم       هودا أوىل عناية فائقة لعلم الّنسخ، واعتربه من شرو         ن أنّ يتبّي

، قّدمة، بل وقف عليه يف أثناء التفسري      املعن ماهية الّنسخ وأنواعه، وكلّ ما يرتبȔ به من خالل           
 ς′ΞΜ…Ω :†ΩΤ⇒<√ΠςŸΩΤŠ ⊥◊ΤΩΤÿ…ƒ∫ φ†Ω|Πς∨ ξ∗◊ΤΤΩÿ…ƒ∫ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω… … :فقد استدلّ على الّنسخ من خالل قوله تعاىل        

〉ψΤς∏∅Κς… †Ω∧ΨŠ ΣΘΞ∞ΩΤ⇒ΣΤÿ ϖΝ…Ρ√†ΩΤ∈ :†Ω∧Πς⇓ΞΜ… ðŒ⇓Κς… Ψ>&≤ΩπΤΤ⊃Σ∨ ΩΤŠ ψΣ∑Σ≤Ω‘πΤ{Κς… ‚Ω Ω⇐Σ∧ς∏⊕ΩΤÿ ≈(101) (4)  قال هود ، :
    : تعاىل ، مثّ ذكر أنواع الّنسخ من خالل قوله       (5)وهذا يف الّناسخ واملنسوخ يف تفسري بعضهم      

… ! †Ω∨ œΩ♥⇒Ω⇓ ⌠⇑Ψ∨ ]◊ΤΤΩÿ…ƒ∫ ςΚ… †ΩΨ♥⇒ΣΤ⇓ … ≈(106) (6) ينسها رسوله فريفعها، مثّ يقول    : ل هود ، يقو :
وقد نسخ بعض ما أثبت     . قد نłسōيŁ رسول اهللا بعض ما كان نزل من القرآن فلم يثبت يف القرآن             

 ð∠ΣΛΤΞ≤πΤ⊆Σ⇒Ω♠ ð„ΤΩΤ⊇ υϖΩ♥⇒ΩΤ (6) ‚ΠςΜΞ… †Ω∨ ƒ∫:†Ω→ &ϑðΣ/≅… ... ≈(7) … :أال تراه يقول  : قال. يف القرآن 

 (7).أن ينسى منه] 7، 6 /األعلى[
 : صريح يف إثبات الّنسخ وأنه نوعانفالنّص

 .ما كان نزل من القرآن ومل يثبت يف القرآن، وهذا ما نسخ حكمه وتالوته مجيعا -1
نسـخ بعض ما أثبت يف القرآن، وهذا ما نسخ حكمه دون التالوة، وتدلّ عليه آيات       -2

 .كثرية ذكرها هود من خالل تفسريه

                                                           
 .2/544الزرقاين، املرجع السابق،  (1)
 . وما بعدها2/531نفس املرجع، : ينظر (2)
 .1/71هود، التفسري،  (3)
 .101/الّنحل  (4)
 .3/388هود، التفسري،  (5)
 .106/البقرة  (6)
 .1/135هود، التفسري  (7)
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، مع أّنه أقّر    (1)ا نسخت تالوته دون حكمه    م: وع الثالث وهو  ومل يذكـر هـود الـنّ      
 :قال يل أّبي ابن كعب    : ذكروا عن زر بن حبيش قال     : بوجوده من خالل التفسري، حيث قال     

فواهللا : قال. قȔ: قȔ؟ قلت: قال. ثالثا وسبعني آية:  تقـرأون  سـورة األحزاب؟ قلت    كـم 
يخ إذا زƅ الشّ  : ا أبا املنذر؟ قال   وما آية الّرجم، ي   . جملـتوازي سورة البقرة، وإنّ فيها آية الرّ       

ـ  غري ) (وقد رجم رسول اهللا     . يخة فارمجومهـا البّتة نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم         والّش
 .واحد

جم يف كتاب اهللا، ورجم عمر ورجم عثمان        نزل الرّ : كان عمر يقول  : وقـال بعضهم  
 .(2)ورجم علي

… :  يف قولهجم يف مصحفنا أيضا يف سورة املائدةوالّر: ويقـول هود     :†ΠςΤ⇓ΞΜ… †Ω⇒<√Ω∞⇓ςΚ… Ω◊ΗΤΩ⁄⌠Πς√≅… 

†φΤ∼Ψ⊇ _ŸΤΣ∑ &χ⁄ΣΤ⇓Ω Σ¬Ρ∇µµðš †ΩΨΤŠ φΘΣ∼Ξ‰ΘΩ⇒√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ∧ς∏πΤ♠ςΚ… Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ Ν…Σ †Ω∑ Ω⇐ΘΣ∼Ψ⇒ΗΤΤΘΩΤŠΘΩ≤√≅…Ω 

Σ⁄†Ω‰πšςΚ‚≅…Ω…  ≈(44) ]   حيـث رجم رسول اهللا       ]44 /املـائدة ،) (   ارتفعوا اليهوديني حني    
 . (3)إليه

لقـد ذكر هود Ʀسة وƦسني موضعا ورد فيه الّنسخ منه Ʀسة وعشرون موضعا منسوخ               
 :،واملالحظ على منهج هود يف الّنسخ ما يلي(4)يفبǔية الّس
 اآلية كذا نسخت كذا، أو بترجيح الّنسخ على         تصـريح بنسخ بعض اآليات بذكر أنّ       .1

 :اإلحكام، و من أمثلة ذلك

                                                           
الزرقاين، املرجع  :  أنواع وهي املذكورة أعاله، ينظر مثال       أشارت كتب علوم القرآن إىل أنواع الّنسخ وأهنا ثالثة          (1)

 .548، 2/547السابق، 
 .3/157هود، التفسري،  (2)
 .253، 136صما سبق من البحث، : ، ينظر157، 156نفس املرجع، ص  (3)
 و  358،  335،  102،  68،  2/61 و   552،  550،  543،  535،  534،  445،  410،  407،  1/203هود، التفسري،   : ينظر (4)

، هذا عن املواضع املنسوخة بǔية      430،  415،  340،  321،  137،  125،  102 ،   4/82و يف موضعني    465،  3/141
القتال، أما عن الثالثني موضع املتبقية من اآليات املنسوخة يف بعض األحكام العملية من عبادات ومعامالت فقد وردت                  

، 361،  351،  263،  260،  229،  225،  216،  209،  208،  207،  175،  171،  1/139: يف املواضع التالية من التفسري    
، 370، 321 ، 4/313، و   374،  198،  3/128 و   419،  415،  110،  107،  2/100 و   574،  508،  470،  376،  367
 .هذه إذن مواضعها دون تكرار. 432
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ي نسخت كل آيات الّصفح واإلعراض عن املشركني، حيث يقول           التّ (1)فآيـة السيّ   -
 .(2) القتالهوكلّ شيء يف القرآن ذر وذرهم وأعرض نسخ: هود

ـ وقول -  ΩΠΡΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…ΤΣ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ …Ω′ΞΜ… Σ¬ΣΤ∼ΤΩ•ΗΤΩΤ⇓ ΩΣ♠ΘΩ≤√≅… Ν…Σ∨ΘΨŸΩ⊆ΩΤ⊇ Ω⇐κΤΩŠ πΩŸΩÿ† … :ه تعاىل ـ

ψΡ∇ΗΤΩµð– &_◊ΩΤ∈ðŸΩ″ Ω∠Ψ√.ς′ β⁄κΤΩ ψΡ∇Πς√ &Σ≤Ω<≡Κς…Ω … ≈(12) (3) فكان أحدهم ال يسأل    :  هود ل، يقو
م بني يدي جنواه صدقة، فاشتّد ذلك عليهم، فأنزل اهللا هذه           الـنƑّ عليه السالم حاجة حىت يقدّ      

ــختها ــة فنس  ΣΤ<⊆Ω⊃πΤ→ςΚ…ƒ∫ ⇐Κς… Ν…Σ∨ΨΠŸΩ⊆ΤΣ Ω⇐κΤΩŠ πΩŸΩÿ ψΡ∇ΗΤΩµð– &ξŒΗΤΩΤ∈ΩŸΩ″ <′ΞΜ†ΩΤ⊇ ψς√ Ν…Ρ∏Ω⊕πΤ⊃Τς¬⌠ … :اآلي

ð‡†ΩΤΩ ϑðΣ/≅… ⌠¬ΤΡ∇∼Τς∏Ω∅ Ν…Σ∧∼Ψ∈ςΚ†ΩΤ⊇ ς〈λς∏ϑð±√≅… Ν…ΣΤ…ƒ∫Ω ς〈λ{Πς∞√≅… Ν…Σ⊕∼Ψ≡ςΚ…Ω ϑðΩ/≅… Ι&Σς√Σ♠Ω⁄Ω ΣϑðϑðΣ/≅…Ω =Σ⁄κΨ‰Ω 

†Ω∧ΨŠ Ω⇐Ρ∏Ω∧⊕Ω ≈(13)] ادلةŎ(4)]13/ ا. 

 ΜΞ…Ω Ν…ΣŸΤ‰ΣΤ †Ω∨ ⌡Ψ⊇ ⌠¬Σ|Ψ♥Σ⊃⇓Κς… ςΚ… ΣΣ⊃πΤΣΤ ¬Ρ∇‰Ψ♠†Ω™ΣΤÿ ΨΨŠ⇐ ...… :وكذلك قوله تعاىل   -

∃ϑðΣ/≅… ...... ≈(284) (5)  نزلت هذه اآلية فجهدهتم، وكربت     : رينقال بعض املفسّ  : ، يقول هود

 …Ω 〉∪ΠΨ∏ς∇ΣΤÿ ϑðΣ/≅… †[♥πΤ⊃ΩΤ⇓ ‚ΠςΜΞ‚ …: عليهم، فأنزل اهللا بعدها آية فيها يسر وختفيف وعافية، فنسختها         

&†ΩΩ⊕⌠♠Σ ... ≈(286)] وغريها من األمثلة. (6)]286 /البقرة. 

 : ا عن  ترجيح الّنسخ على اإلحكام فمن أمثلة ذلكأّم

ð … :قوله تعاىل  - Ψ̂Ρ ⌠¬Ρ∇∼ς∏Ω∅ …ς′ΞΜ… Ω≤Ω∝Ωš Σ¬〉{ΩŸΩšΚς… 〉‹⌠ΤΩ∧<√≅… ⇐ΜΞ… ð∉Ω≤ΩΤ …[⁄κΤΩ Σ◊ΘΩ∼γ″Ω<√≅… 

Ξ⇑ΤÿΩŸΨ√.Ω<∏Ψ√ Ω⇐κΨΤŠΩ≤<∈ΚΚς‚≅…Ω ∃Ψ∩Σ≤⊕Ω∧<√≅†ΨŠ †ΖΘΤ⊆Ωš ς∏Ω∅ Ω⇐κΨ⊆ΠςΣ∧<√≅… ≈(180) (7)  يقول هود بعد تفسري اآلية ، :

                                                           
 ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ Ωœς∏Ω♥⇓≅… Σ≤ΣπΤ→ΚΚς‚≅… Σ⋅Σ≤Σ™<√≅… Ν…ΣΤ∏ΣπΤΤ∈≅†ΩΤ⊇ Ω⇐κΨΞ≤πΤ↑Σ∧<√≅… 〉∼Ωš ψΣ∑Σ∧ΠΡŸΩ–Ω ψΣ∑ΣϒΣΤΩ… … :املراد بǔية السيف، قوله تعاىل     (1)

⌠¬Σ∑Σ≤〉±š≅…Ω Ν…ΣŸΣ⊕πΤΤ∈≅…Ω ⌠¬Σς√ ΘΩΣ{ ξ&ŸΩ″⌠≤Ω∨ ... ≈(5) ] 5/التوبة[. 
 .4/415، و1/552هود، التفسري  (2)
 .12/اŎادلة  (3)
 .4/313هود، التفسري،  (4)
 .284/البقرة  (5)
 .263، 1/262هود، التفسري،  (6)
 .180/البقرة  (7)
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 ΨΤÿΩΩΤŠΚςγ‚Ω ΘΞΡ∇Ψ√ ξŸΤΨš.Ω †Ω∧Σ⇒ΤΨΘ∨ 〉♣ΣŸϑ〉♥√≅… †ΘΩ∧Ψ∨ ð∉Ω≤ΩΤ  …… :ساء بقوله  يف سورة النّ    ذلك  نسخ مثّ

⇐ΜΞ… Ω⇐†ς ΙΣς√ &χŸς√Ω ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ψΠς√ ⇑Ρ∇Ωÿ ΙΣΠς√ βŸς√Ω ,ΙΣΩΤ’Ξ⁄ΩΩ Σ…ΩΩΤŠΚς… ΨΨΘ∨ΚΡγ„ΩΤ⊇ &〉ΣΤ∏ΠΡ‘√≅… ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ Ω⇐†ς ,ΙΣς√ β〈ΩπΤΤΜΞ… 

ΨΨΘ∨ΚγΡ„ΩΤ⊇ &〉♣ΣŸϑ〉♥√≅… .... ≈(11) ]ذي مرياث نصيبه من املرياث، وصارت       وجعل لكلّ ] 11/النساء 
  رأي احلسن بأنّ اآلية غري       هود ، مثّ يورد  (1)الوصية ملن ال يرث من قريب أو غري قريب         

 .(2)والعاّمة من الفقهاء على أّنها منسوخة: منسوخة، مثّ يرّجح الّنسخ بقوله

 ς′ΞΜ…Ω Ω≤Ω∝Ωš Ω◊Ω∧π♥Ψ⊆<√≅… Ν…Ρ√ΟΚΡ… υΩΤŠ⌠≤Σ⊆<√≅… υΩ∧ΗΤΩΤΩ∼<√≅…Ω Σ⇐κΨ|ΗΤΩ♥Ω∧<√≅…Ω… … : وكذلك يف قوله تعاىل    -

¬Σ∑ΣΤ∈Σƒ⁄≅†ΩΤ⊇ Σ⇒ΤΨΘ∨ Ν…ΣΤ√ΣΤ∈Ω ψΣς√ ‚⊥ΩΤ∈ †_ΤΤ⊇Σ≤ΤΤ⊕ΘΩ∨ ≈(8) (3)       أورد هود رأي سعيد بن جبري ،
 أّنه يرّجح الّنسخ    هم أنّ اآلية ليست مبنسوخة، إالّ     اس كلّ واحلسن وأيب موسى األشعري وابن عبّ     

 .(4)ة على أّنها منسوخةوالعاّم: ويّصرح به بقوله
ده بني اإلحكام والّنسخ واكتفائه بعرض اإلحكام والّنسخ دون ترجيح أو تعقيب،          تـردّ  .2

 : أمثلة ذلكومن

ـ لو ق  ∨ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…ΤΣ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ …ς′ΞΜ… 〉ψΣΤ™ς∇ΩΤ⇓ γŒΗΤΤΩ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… ϑðψΡ’ ΘΩ⇑Σ∑Σ∧ΣΤπ⊆Πς∏ð≡ ⇑Ψ† … :ه تعاىل ـ

Ξ‰ΤΩΤ∈ ⇐Κς… ΘΩ⇑Σ∑ΘΣ♥Ω∧ΩΤ †Ω∧ΩΤ⊇ ⌠¬Ρ∇ς√ ΘΩ⇑Ξ∼ς∏Ω∅ ⌠⇑Ψ∨ ξ〈ϑðŸΨ∅ ∃†ΩΩΤ⇓ΠΡŸΩΤ⊕ΩΤ ΘΩ⇑Σ∑Σ⊕ΠΨΩ∧ΩΤ⊇ ΘΩ⇑Σ∑ΣšΘΞ≤Ω♠Ω †_Τš…Ω≤Ω♠ 

„∼Ψðρ ≈(49) (5). 

 أن يكون   ى هلا صداقا، إالّ   فهو منسوخ، إذا كان قد مسّ     )) فǈمŁتĈعłوهłنŉ((ا قوله   وأّم: يقول هود 
قها قبل أن    طلّ ى هلا صداقا مثّ   مل يسـّم هلا صداقا، فتكون هلا املتعة وال صداق هلا، فإن كان مسّ             

 ϑð‚ … : نسختها اآلية الّتي يف سورة البقرة      .يدخـل هبـا كان هلا نصف الصداق، وال متعة هلا          

Ω—†ΤΩΤ⇒Σ– ψΡ∇∼ς∏Ω∅ ⇐ΜΞ… Σ¬ΣΤ<⊆Πς∏ð≡ ƒ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅… †Ω∨ ⌠¬ς√ ΘΩ⇑Σ∑ΘΣ♥Ω∧ΩΤ ςΚ… Ν…Σ∂Ξ≤Τ⊃ΤΩΤ ΘΩ⇑Σς√ &_◊Ω∝ÿΞ≤ΩΤ⊇ ΘΩ⇑Σ∑Σ⊕ΠΨΩ∨Ω 

                                                           
 .171، 1/170هود، التفسري،  (1)
 .171نفس املرجع، ص  (2)
 .8/الّنساء  (3)
 .1/351 هود، التفسري (4)
 .49/األحزاب  (5)
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ς∏Ω∅ Ξ⊗ΤΨΤ♠Σ∧<√≅… ΙΣΣ⁄ΩŸΩΤ∈ ς∏Ω∅Ω Ξ≤ΨπΤ⊆Σ∧<√≅… ΙΣΣ⁄ΩŸΩΤ∈…  ≈(236)   237-236 /البقرة[ اآلية  إىل آخـر .[
 .(1)هلا املتعة، وليست مبنسوخة: وال متعة هلا، وكان احلسن يقول

 ΤΘΩ∨ ƒ∫:†ΩΤ⊇ςΚ… ϑðΣ/≅… υς∏Ω∅ −ΨΨΤ√Σ♠Ω⁄ ⌠⇑Ψ∨ Ξ∑ςΚ… υΩ≤Σ⊆<√≅… ΨΠς∏Ψ∏ΩΤ⊇ ΞΣ♠ΘΩ≤∏Ψ√Ω†: … : وكذلك قوله تعاىل   -

ΨϒΨ√Ω υΩΤŠ⌠≤Σ⊆<√≅… υΩ∧ΗΤΩΤΩ∼<√≅…Ω Ξ⇐κΨ∇ΗΤΤΩ♥Ω∧<√≅…Ω Ξ⇑ΤŠ≅…Ω Ξ∼Ψ‰ΥφΤΤ♥√≅…....  ≈(7) (2). 

هم، فلّما نزلت اآلية     نزلت هذه اآلية كان الفيء يف هؤالء كلّ        املّ: تفسري قتادة : يقـول هود  
ــال  Νϖ…Σ∧ς∏∅≅…Ω †Ω∧ΠςΤ⇓Κς… ¬ΣΤ∧Ψ⇒ΩΤ∅ ⇑ΨΘ∨ ξ∫πΩ→ ΘΩ⇐ςΚ†ΩΤ⊇ ΨΠς∏Ψ√ ΙΣφΤΤ♥Σ∧Σ γΣ♠ΘΩ≤∏Ψ√Ω ΨϒΨ√Ω ! … :يف األنفـ

υΩΤŠ⌠≤Σ⊆<√≅… υΩ∧ΗΤΩΤΩ∼<√≅…Ω γ⇐κΨ∇ΗΤΤΩ♥Ω∧<√≅…Ω Ξ⇑ΤŠ≅…Ω Ξγ∼Υφ‰Τ♥√≅… ... ≈(41)] نسخت اآلية األوىل    ]41/األنفال ،
 . فصار ما بقي من الغنيمة ألهل القتال،وجعلت اخلمس ملن كان له الفيء

.  كال اآليتني واحدة مل تنسخ إحدامها األخرى       إنّ: وكتب عمر بن عبد العزيز    : قال بعضهم 
 . (3)وتفسري احلسن إنّ الفيء اجلزية، وال جيعلها منسوخة:  يقول هودمثّ

 يعرض اآلراء يف اإلحكام والّنسخ دون أن يعقّب أو يرّجح ولعلّ هذا             اوهكـذا جنـد هود    
 .ده بني اإلحكام والّنسخيرجع إىل ترّد

ها  يف بعض األحيان حييل اآليات إىل مواضع أخرى من القرآن الكرمي لتفسري            اجند هود  .3
 يقول بنسخ كلتيهما بنفس الّناسخ، ومن أمثلة        وهو ما يعرف بتفسري القرآن بالقرآن، مثّ      

 :ذلك

: ، يقول هود  Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω Ω⇐Σ‰Ψ⇒ΩΤµµð– Ω≤ΞΜ;ΗΤΤΩ‰Τς γ¬πΤΤΤ’γ‚≅… ð←Ψš.ΩΩ⊃<√≅…Ω … ≈(37) (4) … :يف قوله تعاىل   -

ـ وجيت: أي  ∑ς′ΞΜ…Ω †Ω∨ Ν…Σ‰Ψ∝Ω∅ ⌠¬Σ…...  … :قال. (5)ءسارنا ذلك يف سورة النّ    بون الفواحش وقد فسّ   ن

Ω⇐Σ≤Ψ⊃πΤ⊕ΩΤÿ ≈(37) (6) ،    ّة قبل اهلجرة يغفرون للمشركني، كقوله     كـان هذا مبك: … ΣΤ∈ Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√ 

                                                           
 .3/374هود، التفسري،  (1)
 .7/احلشر  (2)
 .4/321 هود، التفسري (3)
 .37/الشورى  (4)
 .374، 1/373، هود، التفسري: ينظر  (5)
 .37/الشورى   (6)
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Ν…Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ν…Σ≤Ψ⊃πΤ⊕Ωÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς∏Ψ√ ‚Ω Ω⇐Σ–⌠≤ΤΩÿ Ω⋅†ΘΩΤΤÿΚς… ϑðΨ/≅… ... ≈(14) ]وهو منسوخ، نسخه   ]. 14/اجلاثية
 .(1)تال، فصار ذلك العفو فيما بني املؤمننيالق

ادفع بالعفو  : قولي. ΩΤ⊇ ≅… ΨΠς√≅†ΨΤŠ ΩΨ∑ Σ⇑Ω♥šΚς… ... ≈(34) (2)⊗⌠ … … :وكذلـك يف قوله تعاىل     -
ـ  كان ذلك فيما بينهم وبني املشركني قبل أن يؤمر بقتاهلم،          . فح القـول القبيح واألذى    والّص
 ].14/اجلاثية [ΣΤ∈ Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√ Ν…Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ν…Σ≤Ψ⊃πΤ⊕Ωÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς∏Ψ√ ‚Ω Ω⇐Σ–⌠≤ΤΩÿ Ω⋅†ΘΩΤΤÿΚς… ϑðΨ/≅… ... ≈(14) … :كقوله

 .(3) نسخت، فأمر بقتاهلم، فصارت بني املسلمنييعين املشركني، مثّ

:          ، وهو مثل قوله   Ν…ΣŸΞΗΤΩ–Ω ℑ ϑðΨ/≅… ςΠ⊂Ωš −&ΨΨ †ΩΨ–  …≈(78) (4) … : وكذلـك يف قوـله تعاىل      -

 … †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…ΣΤ⊆ΠςΤ≅… ϑðΩ/≅… ςΠ⊂Ωš −ΨΨ†Ω⊆ΣΤ ‚ΩΩ ϑð⇑ΣΤΣ∧ΩΤ ‚ΠςΜΞ… ¬Σ⇓Κς…Ω Ω⇐Σ∧Ψ∏⌠♥ΘΣ∨ ≈(102)  

ـ آل عم [  ∨Ν…Σ⊆ΠςΤ≅†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… †Ω … :ي يف التغابن  ومهـا منسوختان، نسختهما اآلية التّ     ] 102/ رانـ

¬ΣΤ⊕ς≠ΩπΤ♠≅……  ≈(16)] (5).]16 /غابنالت 

ه تارة يصّرح بالّنسخ وأخرى ال يصّرح بل يفهم من           ومـن مـنهج هود يف الّنسخ أنّ        .4
يف، ومن  السياق واألمثلة على ذلك كثرية ومعظمها متعلّق باآليات املنسوخة بǔية السّ          

 : يف قوله أمثلة ذلك

 ς′ΞΜ…Ω ðŒΤÿςΚ…Ω⁄ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐Σ∂µµΣð ⌡Ψ⊇ †Ω⇒ΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫ π≥Ξ≤∅ςΚ†ΩΤ⊇ ⌠¬Σ⇒ΤΩ∅ υΠςΤΩš Ν…Σ∂µΣðµ… … :يف قوله تعاىل     -

ℑ ]ÿΨŸΩš −&ΨΨ⁄κΤΩ∅…  ≈(68) (6)  كان هذا قبل أن يؤمر بقتاهلم، وهو يومئذ مبكّة،         : ، يقول هود
وكلّ : فيفهم من ذلك أنّ اآلية منسوخة بǔية القتال ويؤكّده قول هود           .(7) أمـر بعد بقتاهلم    مثّ

                                                           
 .102، 4/101هود، التفسري،  (1)
 .34/فّصلت  (2)
 .4/82هود، التفسري،  (3)
 78/احلّج  (4)
 .3/128هود، التفسري،  (5)
 .68/األنعام  (6)
 .1/534 هود، التفسري،  (7)
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 .(1)منسوخ نسخه القتال" أعرض"و " رفذ"شيء يف القرآن 

ذكر بعضهم  : يقول هود  ≈… …≅√ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ΣΘΨ∨ΘΩ∞Σ∧<√≅… (1)  ΨψΣΤ∈ ΩΤ∼Πς† … : وكذلـك يف قوله تعاىل     -

) (، فقام رسول اهللا     ]ملأي املزّ [هذه السورة   كان اهللا قد افترض قيام اللّيل يف أّول         : قـال 
، فأمسك اهللا خامتتها يف السماء اثين عشر شهرا، مثّ أنزل           ى انتفخت أقدامهم  وأصحابه حوال حتّ  

ى … ΘΩ⇐ΜΞ… ð∠ΠςŠΩ⁄ 〉ψς∏⊕ΩΤÿ ð∠ΠςΤ⇓ςΚ… Σ⋅Σ⊆ΩΤ υΩΤ⇓ Κς… ⇑Ψ∨ ΞΩΤ‘ΣΤ∏Ρ’ ΞΤΤ∼Πς√≅… ΙΣΩ⊃π±ΨΤ⇓Ω ! …: اهللا له  إل  Ν…Σ∧∼Ψ∈Κς…Ω قو

Ω〈λς∏ϑð±√≅… Ν…ΣΤ…ƒ∫Ω Ω〈λΤð{ΘΩ∞√≅…  ≈(20)       ألحد فيهما، فصار قيام اللّيل     فريضـتان واجبتان ال رخصة
 .(2)عا بعد أن كان فريضةتطّو
 العربة يف الّنسخ بزمن ترتيل اآليات القرآنية ال بترتيبها يف املصحف ومن             ن هود أنّ  يبـيّ . 5   

 Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω Ω⇐⌠Πς⊇ΩΩΣΤÿ ⌠¬Ρ∇⇒Ψ∨ Ω⇐Σ⁄ςϒΩΤÿΩ †_Τ–.ΩƒΚς… Ω⇑π±ΠςΤŠΩ≤ΩΩΤÿ ΘΩ⇑ΞΨ♥Σ⊃⇓Κς†ΨŠ … :له تعاىل ومـثل ذلـك يف ق     

Ω◊Ω⊕ΩΤŠ⁄Κς… ξ≤ΤΣπΤ→Κς… ∃…_≤πΤ↑Ω∅Ω ... ≈(234) (3). 

ـ   Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω φ⌠Πς⊇ΩΩΣΤÿ … : اليت بعدها يف التأليف     اآلية نسخت هذه اآلية  : ول هود ـيق

⌠¬Σ|⇒Ψ∨ Ω⇐Σ⁄ΩϒΩΤÿΩ †_Τ–.ΩƒΚς… ⊥◊ΘΩ∼Ψ″Ω ψΞΞ–.ΩƒΚΚς‚ΨΠ †[Τ⊕ΗΤΤΩΘΩ∨ ς√ΞΜ… Ξ⌠ΤΩ™<√≅… Ω⁄κΩ∅ &ω“…Ω≤ΜΞ… .... ≈(240) 

 .وهذه قبل هذه يف التزيل، ووضعت يف هذا املوضع] 240/البقرة [
يا : وكان جربيل عليه السالم يأيت النƑّ عليه السالم، فيقول        : قـال احلسن  :  يقـول  مثّ

، وكذلك يف   (4)حمّمـد، إنّ اهللا يأمرك أن تضع آية كذا بني ظهراين كذا وكذا من السورة كذا               
 ⊆ς′ΞΜ…Ω Ω≤Ω∝Ωš Ω◊Ω∧π♥Ψ⊆<√≅… Ν…Ρ√ΟΚΡ… υΩΤŠ⌠≤Σ⊆<√≅… υΩ∧ΗΤΩΤΩ∼<√≅…Ω Σ⇐κΨ|ΗΤΩ♥Ω∧<√≅…Ω ¬Σ∑ΣΤ∈Σƒ⁄≅†ΩΤ… …:    ه تعاىل ـقول

Σ⇒ΤΨΘ∨ Ν…ΣΤ√ΣΤ∈Ω ψΣς√ ‚⊥ΩΤ∈ †_ΤΤ⊇Σ≤ΤΤ⊕ΘΩ∨ ≈(8) (5)  ،وهـذه اآلية مع اآلية األوىل       : قـول هـود   ي:       

… Ξ†Ω–ΘΞ≤∏ΠΨ√ τˆ∼Ψ±ΩΤ⇓ †ΘΩ∧ΘΨ∨ ð∉Ω≤ΩΤ γ⇐…ΩŸΨ√.Ω<√≅… Ω⇐ΣΤŠΩ≤πΤΤ∈ςΚ‚≅…Ω Ψ∫:†Ω♥ΘΨ⇒∏Ψ√Ω τˆ∼Ψ±ΩΤ⇓ †ΘΩ∧ΘΨ∨ ð∉Ω≤ΩΤ γ⇐…ΩŸΨ√.Ω<√≅… 

                                                           
 .4/415هود، التفسري ،  (1)
 .4/432نفس املرجع،  (2)
 234/البقرة  (3)
 .1/225هود، التفسري،  (4)
 .8/الّنساء  (5)
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Ω⇐ΣΤŠΩ≤<∈ςΚ‚≅…Ω †ΘΩ∧Ψ∨ ΘΩΩΤ∈ Σ⇒Ψ∨ ςΚ… &Ω≤ΣΤ‘ς †_Τ‰∼Ψ±ΩΤ⇓ †_∂Σ≤πΤΤ⊃Πς∨ ≈(7)       بعد آية املواريث، واآلية األوىل ، 
 .(1)قبلها يف التأليف

: خ نقله لآلراء يف معظم األحيان بدون إسناد، فنجده يقول         ومن منهج هود يف الّنس    .6
ـ      ها  وهي كلّ  (5)، أو ذكروا أنّ   (4)، أو ذكروا عن   (3) أو قال بعضهم   (2)رينقـال بعـض املفّس

  …مبهمات
 . بعض الوقفات على منهج هود يف الّنسخ، أبرزت مكانته العلمية يف هذا اŎالاهذه إذ

ها مل  تفسري بالّرغم من أنّ   ال علوم القرآن من خالل       يف تناوله ملاّدة   ا وعمومـا جنـد هود    
أظهر قدراته العلمية وسعة إطّالعه يف هذا       ،  تفـرد بالتصـنيف و التأليف يف تلك احلقبة الزمنية         

اŎال، إذ عمله يف التفسري مل يقف على اختصار األصل فحسب، بل تعّدى إىل وضع ملسات يف                 
ث مل خيرج عن أصله إالّ يف بعض األمور الّيت ختالف            حبي ،ي تناوهلا التفسري  كـل اجلوانـب التّ    

 اجلاّدة يف التأليف وإمكاناته العلمية يف        الفذّة و   و هذا يدلّ على شخصيته     ،(6) واعتقاده مذهـبه 
 . دون اإلخالل باألصلاالختصار

                                                           
 .1/350هود، التفسري،  (1)
 . وغريها من املواضع263، 1/139نفس املرجع،  (2)
 …3/198 و 107، 2/68 و 475، 376، 1/367نفس املرجع،  (3)
 .…، 411، 1/351: نفس املرجع، ينظر مثال (4)
 .…، 2/110، 1/225: نفس املرجع، ينظر مثال (5)
 . ومابعدها180ومابعدها، واالجتاه الفقهي من البحث، ص 153البحث، ص املنهج االعتقادي من : ينظر (6)
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 ȰȎȦȱǟȃǻǠȆȱǟ : ɃǿǟņɀƬǟ ȴǎكƮ ȸǣ ǻɀȽ ƘȆȦǪȱ ǦɆȶȲȞȱǟ ǦȶɆقȱǟ 

 
إنّ مكانة املفّسر تظهر من خالل عمله يف التفسري، ومن خالل مواقفه يف مناقشة اآلراء                 

بقـبوهلا أو رّدهـا، أو إبراز آراء خاّصة، وال تتأّتى هذه املزّية إالّ ملن تدبر آيات اهللا، وحّرر ما    
 .كنوز وƣائنحيويه القرآن من 

أّما ما ال جمال للعقل والنظر فيه، فال يسع كلّ مسلم إالّ الوقوف بكلّ األدب واالحترام                
 .)1(عنده، وعدم ختطّيه أو جتاوزه

إنّ تفسـري هـود بن حمكّم اهلّواري من التفاسري األوىل، ومع أّنه يصّنف ضمن التفسري             
ا يظهر قيمته وأمهيته بني التفاسري، وهذا ما ستّبينه         باملأثور إالّ أّنه ال خيلو من التفسري بالرأي، ممّ        

 :املباحث التالية الّتي يتألّف منها هذا الفصل وهي
 .القيمة العلمية ملختصر هود اهلّواري كما تبدو يل بعد البحث والدراسة: املبحث األّول

 .اجلهد التفسريي الذّي بذله هود اهلّواري يف املختصر: املبحث الثاين 
 املقارنة بني خمتصري تفسري ابن سالّم خمتصر هود بن حمكّم اهلّواري :  الثالثاملبحث

 .وخمتصر ابن أيب زمنني
 

                                                 
 . وما بعدها175منهج هود يف التفسري بالّرأي وما يتعلّق به، ص : الفصل الرابع: ينظر )1(
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ȯņوɉǟ ǬǶǤƫǟ :Ǧȅǟǿدȱǟو ǬǶǤȱǟ دȞǣ ƃ دوǤت Ǡȶȭ ɃǿǟņɀƬǟ ǻɀȽ رȎǪǺƫ ǦɆȶȲȞȱǟ ǦȶɆقȱǟ. 
م تظهـر قـيمة تفسري هود اهلّواري وأمهيته عند اإلباضية بالدرجة األوىل، فهو مرجعه              

فهذا . ومعـتمدهم يف شـّتى املسـائل، وقد حظي هذا التفسري باملرتلة الرفيعة منذ زمن بعيد               
أنّ رجال من مزاتة قارض رجال مبال، فكان يّتجر به،   : الدرجـيين يروي لنا قّصة عن أيب الّربيع       

فبيـنما هو ذات يوم يف بعض شؤونه، إذا بكتاب تفسري القرآن هلود بن حمكّم اهلّواري يعرض                 
فاشتراه وجاء به إىل رّب املال، فقال له إّني اشتريت هذا الكتاب وهو يل دونك، وإّنما  . لبيعل

بل هو يل دونك وإƴّا لك نصيبك من الربح، إن كان يف : لـك رأس املال، فقال له رّب املال  
مـتجرك ربـح، فتخاصما وتشامتا حّتى قامت مع كل واحد عشريته متعّصبة، وتǔمروا على               

ايتوين بالكتاب الذّي أراكم تريدون أن      : بلغ ذلك أبا حمّمد مجاال، فجاء مبادرا، فقال       القتال، ف 
تقتـتلوا عليه، فأتوه به، ففتح وقصد موضعا منه، فإذا بني الّنصفني ورقتان بيضاوان، ففصل ما                
بـني الّنصـفني، وضـّم إىل كلّ نصف ورقة بيضاء وقطعه بسكني، وأعطى لكلّ واحد من                 

من شاء منكم اآلن إكمال الكتاب، فلينسخ الّنصف الذّي فاته،          : وقـال   اخلصـمني نصـفا،     
 .  )1(فاصطلح الفريقان، وافترقا على خري

نسـتنتج من هذه القّصة أنّ هذا التفسري كان معروفا، وأّنه بلغ من النفاسة مبلغا جعل                
 .شريكني يف التجارة، حسب رواية الدرجيين، يتنازعان على اقتنائه

ـ    ري هـود بن حمكّم اهلّواري قيمة تارخيية، فهو أّول تفسري ملؤلّف جزائري             مثّ إنّ لتفس
أوراسـي إباضي حفظته لنا خزائن اإلباضيني، وإن كان خمتصرا لتفسري سابق، فإنّ قيمته تظهر               

 :كما أراها يف 
وهذا شيء طبيعي، فلّما كان ابن      : انـتهاجه لطـريقة التفسري الّنقدي أو األثري النظري         .1

، فال عجب أن جند هذا املنهج يف تفسري هود بن           )2(س املنهج األثري النظري   سـالّم مؤسّ  
حمكّـم اهلّواري مبا أّنه خمتصر لتفسري ابن سالّم، حيث جند هودا بدوره مل يلتزم يف العملية                 
 التفسريية بالروايات فقȔ، بل أدخل عناصر أخرى على التفسري كعنصر القراءات، وعنصر           

                                                 
 .346، 2/345ع السابق، الدرجيين، كتاب طبقات املشايخ باملغرب، املرج )1(
 .27حمّمد الفاضل بن عاشور، املرجع السابق، ص  )2(
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ر شخصي وهو الّنقد، فأضفى على التفسري نقلة نوعية أينعت          اإلعـراب، مثّ إدخـال عنص     
 .وأƣرت فيما بعد على يد ابن جرير الطربي من خالل كتابه يف التفسري

 قد اعتمد يف تفسري القرآن الكرمي على القراءات املتواترة          اجند هود : فمن أمثلة عنصر القراءات   
، كما جنده ينتصر    )1( حكاية ألوجه اإلعراب    وقراءات أخرى انفرد هبا أغلبها     ،والقراءات الشاذّة 

 هذا مل مينعه من      أنّ  إالّ ،ه خيتصر البن سالّم البصري    اء البصرة، وهذا شيء طبيعي ألنّ     كثريا لقرّ 
 .)2( وذلك من أجل بلوȟ مستويات املعىن يف التفسري،اعتماد قراءات األمصار املختلفة

 …Ω≤ΠΨ{ΩϒΣΩΤ⊇ †Ω∧ΣΤΗΤðŸšΜΞ... …  : اىلومن أمثلة ما أورده هود من القراءات يف قوله تع           

υΩ≤ΚΚΡ‚≅…...≈(282) )3(،     فمن قرأها   ، وهي تقرأ بالتخفيف والتثقيل    : يقول هود بعد تفسري اآلية 
وقد يكون أن يذكر اإلنسان صاحبه فال يذكر، ولكن         . ا فذكرت  هل بالتخفيف فهي قد ذكر   

 .)4(رترت، فهي يف كال الوجهني قد ذكّهذه قد ذكّ

 √Ν…ΣŸΣ•♠≅… Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤∏Ψ√ Ν…Ρ√†ΩΤ∈ †Ω∨Ω Σ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… ΣŸΣ•⌠♥ΩΤ⇓ςΚ… †Ω∧Ψ... … :وكذلـك يف قوله تعاىل    

†ΩΤ⇓Σ≤Σ∨<Κ†ΩΤ … ∀ ≈(60) )5(   تأمرنا، فهم  : فمن قرأها بالّتاء     ،اء وبالياء وهي تقرأ بالتّ  : ، يقـول هود

 ّƑيقولونه للن )(  ،   هم لبعض أنسجد ملا يأمرنا حمّمد     يقوله بعض : ومن قرأها بالياء، فيقول)6( ،
 .وغريها من األمثلة

ـ   هود ال يشتغل به كثريا مقارنه بعمل أيب زمنني يف املختصر            ا فنجد ،ا عـن عنصر اإلعراب    أّم
، ومن أمثلة ما تناوله هود يف هذا اجلانب ما جاء           )7(مني كما أسلفت الذكر   وهذه طريقة املتقدّ  

                                                 
 .249 إىل 239 من البحث، ص :ينظر )1(
 .253، 252 من البحث، ص :ينظر )2(
 .282/البقرة  )3(
 .260، 1/259هود، التفسري،  )4(
 .60/الفرقان  )5(
 .216، 3/215هود، التفسري،  )6(
 .194 من البحث، ص :ينظر )7(
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ما ارتفعت  وإّن: ، يقول هود  )Ν…;ΡΤ√†ΩΤ∈ Σ⁄κΨ≠ΗΤΤΩ♠ςΚ… φκΨ√ΠςςΚ‚≅… ≈(24) )1 ... … :يف تفسريه لقوله تعاىل   
  .)2(إّنه أساطري األّولني وهذه حكاية: هم قالواألّن

 …ςΚ… Ω¬ΤΤ™ς√  ω≤ÿΞ∞⇒Ψ ΙΣΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇  ε♦–Ψ⁄ ςΚ ... …  :ه تعاىل   ـوكذلـك يف تفسـري قول     

†[Τ⊆πΤ♥Ψ⊇... ≈(145))3(   يقـول هود ،)) : إالّ أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو فسقا         : دميفيها تق

 …ΣΤ∈ ϑð:‚ 〉ŸΨ–ςΚ… ℑ :†Ω∨ ƒΨšΡΚ… ϑðς√ΞΜ …  ما انتصب فسقا ألّنه تبع للكالم األول      فإّنـه رجـس، وإنّ    

†[Τ∨ΘΩ≤Ω™Σ∨ υς∏Ω∅ ξψΨ∅†ς≡ ,,ΙΣΣ∧Ω⊕π≠ΩΤÿ :‚ΠςΜΞ… ⇐Κς… φΡ∇ΩΤÿ Ζ◊ΩΤΤ∼ΤΩ∨ ςΚ… †_∨Ω  †[ΤšΣ⊃πΤ♥ΘΩ∨ ςΚ… Ω¬ΤΤ™ς√ ω≤ÿΞ∞⇒Ψ 

ΙΣΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ ε♦–Ψ⁄ ςΚ… †[Τ⊆πΤ♥Ψ⊇...  ≈(145)  .] وغريها من األمثلة)4( ))]145/األنعام ،. 

ـ  قد الذّي أراه عنصرا شخصيا جعل لتفسري هود اهلّواري خصوصيته، فيظهر           ا عن النّ  أّم
: ، يقول هود  )⁄Ψις≠π″≅…Ω ∃†Ω∼ς∏Ω∅ ‚Ω ð∠ΣΤ∏ΛΩΤΤ⌠♥ΩΤ⇓ ∃†_Τ∈πƒΨ⁄ ... ≈(132)) 5 ... …: مـثال يف تفسري قوله تعاىل     

: ارياتة رزقا، وتفسري احلسن يف ذلك يف الّتي يف الذّ         ال نسألك على ما أعطيناك من النبوّ      : أي

… :†ΤΩ∨ ΣŸÿΞ⁄ΡΚ… ¬Σ⇒Ψ∨ ⇑ΨΘ∨ ξ⊄ƒΘΨ⁄   ...≈(57)  ]ّقال بعضهم . أن يرزقوا أنفسهم  :  أي ]17/اريـات الذ :
ب  يعقّ مثّ. )6(أنت ترزق نفسك  : أي. و ال نسألك رزقا   فـإن كانت هذه عند احلسن مثلها فه       

      : وكذلك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل       ،)7(وهذا أعجب إيلّ  : هـود عـلى تفسري احلسن بقوله      

… ...Ω†ΩΤ∈ ϑðΩ⇒ΤΣ‰ΗΤΩΤÿ ⌡ΨΠΤ⇓ΜΞ… υΩ⁄ςΚ… ℑ Ψζ†ΩΤ⇒Ω∧<√≅… ϖΤΠΨΤ⇓ςΚ… ð∠Σµðš<′ςΚ… ⌠≤〉ℵ≠⇓≅†ΩΤ⊇ …ς′†Ω∨ υ&Ω≤ΤΩΤ Ω†ΩΤ∈ γŒΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩΤÿ 

Ω⊕<⊇≅… †Ω∨ Σ∃≤Ω∨ΣΤ ϖΨ⇓ΣŸΨ•ΩΤΩ♠ ⇐ΜΞ… ƒ∫:†Ω→ ϑðΣ/≅… Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΞ⁄ΨιΤϑðΗΤ±√≅… ≈(102))8(. 

                                                 
 .24/حل الّن )1(
 .2/365هود، التفسري،  )2(
 .145/األنعام  )3(
 .1/569 هود، التفسري، )4(
 .132/طه  )5(
 .3/61 هود، التفسري، )6(
 .3/61، نفس املرجع )7(
 .101/افات الّص )8(
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 مبيح من هو إمساعيل أ    يسـتطرد هود اهلّواري يف ذكر آراء املفّسرين واختالفهم يف الذّ          
هم أن  أحقّو. : .. بقوله )المعليه السّ (بيح هو إمساعيل    إسـحاق؟ ليصـل يف األخري إىل أنّ الذّ        

 . وغريها من األمثلة،)1(يكون إمساعيل هو الذّي أمر إبراهيم بذحبه، وهو أوفق ملا يف القرآن
 .)2(ام للعملية التفسرييةما تدلّ على سعة علم املفّسر وإدراكه الّتوهذه التعقيبات إّن

به، وبيان  إنّ هودا اهلّواري أثناء اختصاره لتفسري ابن سالّم األصل، عمل على ترسيخ مذه             .2
أصـوله وقواعـده، وإثراء املادة الفقهية فيه، وبّين آراء اإلباضية يف املسائل اخلالفية، وإن               
كانـت قليلة، فهو اجلديد يف هذا التفسري الذّي يعود إىل القرن الثالث اهلجري، وال يزال                 

ة، يمموجـودا، وهذه طريقة كلّ مفّسر، خاّصة املهتم باألحكام، إذ ينظر إىل اآليات احلك             
 .هود الفقهي من خالل منهج فيفّسرها مبا ينسجم مع مذهبه الفقهي، وهذا ما الحظناه

لقـد اهتّم هود كثريا بإبراز مكانته العلمية وتفوقه يف جمال التفسري، فهو مل يكن جمّرد ناقل                  .3
لـآلراء، وملّخص هلا يف تفسريه، بل جنده إىل جانب ذلك مفّسرا معتّدا بنفسه، واثقا منها،                

 آراؤه اخلاّصـة واجتهاداته، ويظهر ذلك من خالل موافقاته وترجيحاته تارة وردوده             لـه 
 Ω◊ΤΘΩΤÿΘΞ⁄Ρ′ ⌠⇑Ω∨ †ΩΤ⇒<∏Ω∧Ωš … : ذلك ما ورد يف تفسريه لقوله تعاىل       مثلومن  وخمالفاتـه تارة أخرى،     

Ω⊗Ω∨ &∴—ΣΤ⇓ ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… φ†ς …_Ÿ‰ΤΩ∅ …_⁄Ρ∇Ω→ ≈(3))3( . أّنه كان  ذكر لنا   : قال بعضهم : يقول هود
 .)4( وهو حقيقة التفسري، الشكور املؤمنة على أنّإذا استجد ثوبا محد اهللا، والعاّم

، )Ψ⊇Ω ⌠¬ΞΨ√.ΩΤ∨Κς… βΘ⊂ΤΩš ΞΜΞ:†Τϑð♥∏ΠΞ√ ΨζΣ≤Τ™Ω∧<√≅…Ω ≈(19))5⌡ … :وكذلك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل      
 : يذكر هود آراء املفّسرين يف معىن السائل واǂروم، فيقول

 . واǂروم املتعفّف القاعد يف بيته الذّي ال يسأل،ائل الذّي يسألالّس: سري احلسنتف
 .اǂروم اǂارف الذّي ال سهم له: اسوتفسري ابن عّب

                                                 
ر والتنوير، املرجع   بن عاشور يف التحري   از رأي هود اهلّواري من املتأخرين املفّسر        ، وممـن عزّ   3/457هـود، التفسـري،      )1(

 .165 إىل 23/160السابق، 
، 1/531ابن أيب زمنني، املختصر،     :  ينظر .مل أجد هذه التعقيبات يف خمتصر ابن أيب زمنني ّمما قد يدلّ على تفّرد هود هبا                )2(

 . على التوايل215، 2/214و
 .3/اإلسراء  )3(
 .2/408 هود، التفسري، )4(
 .19/اريات الذّ )5(
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 مع  ا، كانوا ال يقدرون أن يغزو     )عليه السالم (ة مسجد النƑّ    ة، صفّ هم أهل الصفّ  : وقال بعضهم 
 Ƒّة قبل أن يسّمي أهلها يف سورة براءة، فحلّ هلم من الصدق)عليه السالم(الن. 

 .ها مكّيةاجلهاد إƴّا فرض باملدينة، وهذه السورة كلّ: وقال بعض العلماء 
 .اǂارف: اǂروم: وقول جماهد

واهللا أعلم هبذا التفسري الذّي    :  بعد ذلك يّرد هود التفسري الثالث الذّي ينسبه إىل بعضهم بقوله           مثّ
 Ƒّ1()المه الّسعلي(قيل يف أصحاب الن(. 

ب يف الّرد،    هـذا الرّد يكشف لنا جانبا من شخصية املفّسر هود اهلّواري، وهو التأدّ             إنّ
 ).(والغرية على أصحاب رسول اهللا 

ن مواقف هود اهلّواري من آراء املفّسرين، بل ومن صاحب          وهناك مواضع أخرى يف التفسري تبيّ     
 .)2( البحثاألصل كذلك، كلّها أشرت إليها يف مواضعها من

 ملا يقتضيه   ،، وطريقته يف اإلحالة مّربرة    وتظهـر مكانة هود العلمية كذلك من خالل اإلحاالت        
التفسـري، فهـو خمتصر البن سالّم كما نعلم، واإلحالة مسة جندها عند بعض املفّسرين خاّصة                

سري سابق   قد حييل إىل تف    اومن أمثلة اإلحاالت، جند هود    ،  )3(لـلمؤلّفني منهم يف جماالت أخرى     
. )5(، قد فّسرناه يف سورة مرمي     )ŒΗΤΠς⇒ΤΩ– ξ⇐ŸΤΩ∅ .... ≈(76))4〈 …:  تعاىل  قوـله  كقوـله يف تفسـري    

 اجلنان تنسب إليها، وقال     وبلغنا أنّ . ةعدن بطنان اجلنّ  : اس قال ذكروا عن ابن عبّ   : وتفسـريها 
 .)6(ةعدن اسم من أمساء اجلّن: احلسن

 …υϖΠςΩš …ς′ΞΜ… Ν…ΣšΞ≤ΩΤ⊇ :†Ω∧ΨŠ Νϖ…ΤΣΡΚ ... …: وله تعاىل أو إىل تفسـري الحـق كقوله يف تفسري ق         

¬ΣΗΤΩΤ⇓πϒΤΩςΚ… ⊥◊ΩΤπ⊕ΩΤŠ ... ≈(44))7( وهي مثل اآلية الّتي يف األعراف  … ......¬ΣΗΤΩΤ⇓πϒΩςΚ†ΩΤ⊇ ⊥◊ΩΤπ⊕ΩΤŠ ¬Σ∑Ω  

                                                 
 .4/214، تفسريهود، ال )1(
 . وما بعدها180و وما بعدها، 153 و 129، 128و وما بعدها،  89 من البحث، ص :ينظر )2(
 .ابن العريب، املرجع السابق: ينظر مثال )3(
 .76/طه  )4(
 .3/44هود، التفسري،  )5(
 .3/19نفس املرجع،  )6(
 .44/األنعام  )7(
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‚Ω Ω⇐Σ≤Σ⊕πΤ↑Ωÿ ≈(95)  ] ه على أحاديث   وأحـيانا حييل إىل كتب مثل إحالت      ،  )1(]95/ األعـراف
 .)2(الزكاة وسنن الصالة

بسهولة ألفاظه، وبساطة عباراته فهو يصلح للمبتدئني، إالّ أنّ هذا           عموما   يتمّيز هذا التفسري   .4
 .ال يفّوت االستفادة منه خاّصة إذا كان جماال للبحث والدراسة

 
مل يعرف  ومهمـا كان فقيمة هذا الكتاب ال تقاس بشهادات الباحثني والّدارسني، مع أّنه              

سـوى شـهادات قليلة منقول بعضها عن بعض، وإّنما تقاس بتلك القيمة التارخيية، فهو أّول                
تفسـري ملؤلّـف جزائري، وأّول خمتصر لتفسري ابن سالّم البصري، فهو يكاد حيفظ لنا الصورة            

صة كما الكاملة هلذا التفسري، أو القريبة من الكمال، ألنّ خمطوطات تفسري ابن سالّم ال تزال ناق      
 .ذكرت آنفا

مثّ إنّ كـتاب هود اهلّواري يف التفسري يكشف لنا جانبا من شخصيته التفسريية، خاّصة يف                
 . الثاينبحثرّده على املرجئة كما سنرى يف امل

     
 
 
 

                                                 
 .54ص من البحث :، وينظر1/526 هود، التفسري، )1(
 .  92 ما سبق من البحث، ص:ينظر )2(



       القيمة العلمية لتفسير هود بن محكّم الهّواري    : ƻ السادالفصل 
 

 276

ƆǠǮȱǟ ǬǶǤƫǟ :رȎǪǺƫǟ Ž ɃǿǟņɀƬǟ ǻɀȽ ȼȱǾǣ ɃǎǾȱǟ ɃƘȆȦǪȱǟ دȾƨǟ 
 :يتمثل هذا اجلهد يف األمور التالية  

أقـوال املفّسـرين، وحماولة تلخيصها بعد استقصائها قدر اإلمكان، ذلك ألنّ طبيعة     تـّبع   ت .1
املختصر تقتضي ذلك، فهود يف تفسريه لبعض اآليات القرآنية ال يسترسل يف حكاية أوجه              

 …ΤΠςΤ⇓ΞΜ†: … :تفسـريها، بل يذكر األقوال خمتصرة ومن أمثلة ذلك ما جاء يف تفسريه لقوله تعاىل              

ð∠ΗΤΩΤ⇒∼ς≠∅ςΚ… Ω≤ς’ς∇<√≅… ≈(1) )1(   الكوثر اخلري :  أورد هـود ثالثـة أقوال يف الكوثر، قول جماهد
عليه (الكوثر حوض أعطاه اهللا النƑّ      : الكوثر القرآن، وقول عطاء     : كلّـه، وقـول احلسن    

 ⊆Θβ≤Ω⊆ΩπΤ♥Σ∧ΩΤ ...… :وكذلك ما جاء يف تفسريه لقوله تعاىل        ،  )2(يف اجلّنة ) الّسـالم الصـالة و  

%β℘Ω ⌠ΤΩπΤ♥Σ∨Ω... ≈(98))3(  يف أجله إىل يوم ميوت، ومستودع يف قربه إىل          مستقّر: ، يقول هود 
 .يوم يبعث
 Ƒيلحيث تأوي باللّ: مستقّرها: وقال الكل. 

 .الصلب: الرحم، واملستودع: املستقّر: اس أنه قال وذكر عكرمة عن ابن عّب
    ا األرحام ومستودعها األرض الّتي متوت     مستقّره: ه قال وبلغـنا عـن عـبد اهللا بن مسعود أنّ         

 .، وهكذا)4(فيها
بذل اجلهد يف حماولة الترجيح بني األقوال، حسب وجوه الترجيح الّتي اعتمدها، ويظهر هذا               .2

 Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω Ω⇐Σ∨⌠≤ΩΤÿ … :بكثرة يف اآليات احلكمية، ومن أمثلة ذلك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل            

⌠¬ΣΩ–.ΩƒςΚ… ψς√Ω ⇑Ρ∇ΩΤÿ ⌠¬ΣΠς√ Σ∫:…ΩŸΩΣ→ :‚ΠςΜΞ… ⌠¬ΣΣ♥Σ⊃⇓Κς… Σ〈ΩŸΗΤΩΩ↑ΩΤ⊇ ψΨ∑ΨŸΩšςΚ… Σ⊗ΩΤŠ⁄ςΚ… Ψ>‹.ΩŸΗΤΩΩ→ ∗Ψϑð/≅†ΨŠ 

ΙΣΠς⇓ΜΞ… Ω⇑Ψ∧ς√ Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤΘΩ±√≅… (6)   Σ◊Ω♥Ψ∧ΗΤΤΩ<√≅…Ω ΘΩ⇐Κς… ðŒΩΤ⇒⊕ς√ ϑðΨ/≅… Ψ∼ς∏Ω∅ ⇐ΜΞ… Ω⇐†ς Ω⇑Ψ∨ φκΨŠΨϒΗΤΩΤ|<√≅… 

(7)   Ν…ΣΩ⁄ŸΩΤÿΩ †Ω⇒Ω∅ ð‡…ΩϒΩ⊕<√≅… ⇐Κς… ΩŸφΤΤΤΤΤπ↑ΩΤ Ω⊗ΩΤŠ⁄ςΚ… Ψ>‹.ΩŸΗΤΩΩ→ ∗Ψϑð/≅†ΨŠ ΙΣΠς⇓ΜΞ… Ω⇑Ψ∧ς√ φκΨŠΨϒΗΤΩΤ|<√≅… 

                                                 
 .1/الكوثر  )1(
 .4/538، هود، التفسري )2(
 .98/األنعام  )3(
 .1/548، هود، التفسري  )4(
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(8) Ω◊Ω♥Ψ∧ΗΤΤΩ<√≅…Ω ΘΩ⇐Κς… ð Ω̂∝ΩΤ∅ ϑðΨ/≅… :†Ω∼ς∏Ω∅ ⇐ΜΞ… Ω⇐†ς Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤΘΩ±√≅… ≈(9) )1( .   يفّسر هود النّص
بّين فيها آراء الفقهاء ومعتمدهم، ومن بني هذه        القرآين، ويعرض مجلة من املسائل الفقهية، ي      

 :املسائل
أحدمها : يذكر هود يف هذه املسألة قوالن     . مالعـنة املطلّقة يف العّدة من الطّالق األّول أو الثاين         

 .البن عمر و اآلخر البن عّباس
 .أّنهما يتالعنان ما كانت يف العّدة، إن ارتفعا إىل السلطان: فقول ابن عمر

أال ترى أّنه   : يقول. ال يالعنها ألّنها ليست بامرأته حّىت يشهد على مراجعتها        :  عّباس وقول ابن 
 .ال يدخل عليها إالّ بإذن

وقول ابن عمر أعدل ألّنها امرأته ما كانت يف         : مثّ يـرّجح هـود رأي ابن عمر بقوله        
 طالقا يف العّدة وقع     أال ترى أّنه إن أردفها    . العّدة، أال ترى أّنه إن مات ورثته، وإن ماتت ورثها         

كل هذه األحكام   . عليها؟ وكذلك إن آل منها أو ظاهر منها؟ فكذلك أيضا إذا قذفها العنها            
 . )2(ال تلزم الرجل يف غري امرأته

  إنّ تقـدمي رأي ابـن عمـر يف هذا واالستدالل عليه، إّنما يدل على فقه هود اهلّواري                  
ا يف القصص واألخبار جند هلود ترجيحات بني آراء          أمّ ،هذا يف الفقه  ودرجـته العالية يف العلم      

 …ℵΤ≠⇓≅…Ω υς√ΞΜ〈≥⌠ ...… : ومن مثل ذلك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل         ،املفّسـرين مبـا يوافـق العقل      

Ω∉Ψ⁄†Ω∧Ψš ð∠ς∏Ω⊕•Ω⇒Ψ√Ω ⊥◊ΩΤÿ…ƒ∫ ∃γ♣†Πς⇒∏ΠΨ√ ⌠≤Τ〉ℵ≠⇓≅…Ω ς√ΞΜ… Ψζ†ςℵ≠Ψ⊕<√≅… ð∪Τ∼Ω{ †Ω∑Σ∞Ψ↑⇒ΣΤ⇓ ΘΩ¬Ρ’ †Ω∑Σ♥<∇ΩΤ⇓ 

&†_Τ∧™ς√ †Πς∧ς∏ΩΤ⊇ φΠςκΩ‰ΩΤ ΙΣς√ Ω†ΩΤ∈ Σ¬ς∏∅Κς… ΘΩ⇐Κς… ϑðΩ/≅… υς∏Ω∅ ΘΞΣ{ ξ∫πΤΩ→ χ≤ÿΨŸΩΤ∈ ≈(259))3(. 

:  قيل له  ركبت فيه عيناه، مثّل ما خلق اهللا منه رأسه، مثّأّو: قال بعض املفّسرين : يقـول هود 
 اهللا على   أعلم أنّ : ل   ذلك، فقا  أنظـر، فجعلت عظامه يتواصل بعضها إىل بعض، وبعينيه كلّ         

 . شيء قديركلّ
 : ح هود الرأي الثاين بقوله يرّجمثّ، )4(ما أراه اهللا خلق محاره بعد ما أحياه جبميعهإّن: قال بعضهم

                                                 
 .9، 6 /الّنور  )1(
 .165 إىل 3/163 هود، التفسري، )2(
 .259/البقرة  )3(
 .1/242 هود، التفسري،  )4(
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، إذ العربة ال تكمن يف جزئيات وتفاصيل القّصة بقدر          )1( التأويلني وأوالمها بالصواب   وهذا أحقّ 
 وهذا ما رآه هود بن      ،كن من أركان اإلميان وهو البعث     مـا تكمن يف املعجزة اإلهلية إلثبات ر       

 .حمكّم اهلّواري، وغريها من األمثلة
:        بـذل اجلهـد يف رّد األقوال، وبيان بطالهنا ومن أمثلة ذلك ما جاء يف تفسري قوله تعاىل                  .3

… ð‡Ω≤Ω∂ ϑðΣ/≅… „Ω‘ΩΤ∨ φ⇔ΤÿΨϒΠς∏ΠΨ√ Ν…Σ≤Ω⊃ς ð‹ςΚ…Ω≤∨≅… ω—ΣΤ⇓ ð‹ςΚ…Ω≤∨≅…Ω ξ∃•ΣΤ√ †ΩΩΤ⇓†Ω{ ðŒ™ΩΤ 

Ξ⇑ΤÿΩŸ‰Ω∅ ⌠⇑Ψ∨ †ΩΤ⇓Ψ †Ω‰Ψ∅ Ξ⇐κΩ™Ψ∏ΗΤΩ″ †Ω∧Σ∑†ΩΩΤ⇓†ΩΩΤ⊇ ψς∏ΩΤ⊇ †Ω∼Ψπ⇒⊕ΣΤÿ †Ω∧Σ⇒ΤΩ∅ φ⇔Ψ∨ ϑðΨ/≅… †_ΛΤΤ∼ΤΩ→ Ω∼ΨΤ∈Ω 

ð„ΤΣ ≅… Ω⁄†Πς⇒√≅… Ω⊗Ω∨ Ω⇐κΨ∏Ψ.ΠςŸ√≅… ≈(10))2(  كانتا : فخالفتامها يقول : تفسري ابن عّباس  : ، يقول هود
 فأّما امرأة نوح فكانت تفشي سّره، وكانت امرأة لوط، إذا نزل به ضيف دخنت               منافقتني،

 .لتعلم أّنه نزل بلوط ضيف لعملهم السوء، وإتياهنم الرجال يف أدبارهم، فنافقتا بذلك
وتفسري احلسن مثل تفسري ابن عّباس، إالّ أّنه يذهب يف اخليانة أيضا إىل أمر قبيح        : مثّ يقـول  

ما : وحاشا ألنبياء اهللا من ذلك، وليس مذهبه هذا مذهبا ألّنه كان يقال           . ذلكجيعلهما باغيتني ب  
ّȔق Ƒّ3(بغت امرأة ن(. 

هذا ƴوذج من ردود هود اهلّواري، وهناك ƴاذج أخرى متناثرة يف التفسري ال يسعين ذكرها يف                
 . هذا املقام

راءات، والّناسخ  قـدرة هود على تسخري العلوم األخرى خلدمة أغراض التفسري، كعلم الق            .4
 .واملنسوخ وأسباب الرتول، واملكّي واملدين، واللّغة والفقه وغريها

 .وقد أبرزت هذه اجلوانب يف مواضعها بشيء من التفصيل فلريجع إليها
 حذف الروايات الّتي ال تّصح عنده، فما جاء يف تفسري ابن سالّم موافقا ألصول اإلباضية                .5

مكانه ما وافق رأي اإلباضية يف مسائل كثرية كمسألة         أثبـته، ومـا خالفها حذفه، وأثبت        
 .      )4(اإلميان والكفر، ومسألة الشفاعة ومسألة الرؤية وغريها من مسائل اخلالف

                                                 
 .1/242هود، التفسري،   )1(
 .10/التحرمي  )2(
 .4/383هود، التفسري،  )3(
 . وما بعدها153املنهج العقائدي عند هود اهلّواري من البحث، ص: ينظر )4(
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مل يقبل هود بن حمكّم اهلّواري تفسري ابن سالّم كما هو عليه، وإن             : اإلضـافات التفسريية   .6
تصاره للكتاب، أضاف من علمه ومعارفه ما       كـان معجبا به، مقّدرا ملؤلّفه، إالّ أّنه ومع اخ         

 ς′ΞΜ…Ω… … :يـرى فيه تصحيحا لالعتقاد والعمل، ومن أمثلة ذلك ما ورد يف تفسري قوله تعاىل              

Ω∼Ψ∈ ⌠¬Σς√ ‚Ω Ν…ΣŸΨ♥Τ⊃ΣΤ ℑ Ξ≥⁄ςΚ‚≅… Νϖ…ΡΤ√†ΩΤ∈ †Ω∧ΠςΠΤ⇓ΞΜ… Σ⇑Τµðš φΣ™Ψ∏±Σ∨ ≈(11))1( . فقــد ورد
، وهو أكيد تفسري حيي بن سالّم،       )2(يعين ال تشركوا  : ك بقوله عند ابن أيب زمنني تفسري ذل     

، ς′ΞΜ…Ω Ω∼Ψ∈ ⌠¬Σς√ ‚Ω Ν…ΣŸΨ♥Τ⊃ΣΤ ℑ Ξ≥⁄ςΚ‚≅… ≈(11)… … : بينما ورد يف تفسري هود بن حمكّم، قوله       
 .)3(بالعمل باملعصية

وكذلـك تظهـر إضـافاته من خالل إدخال بعض آراء اإلباضية من فقه واعتقاد يف                
:  وذلك مثال يف إيراده لكلمة أصحابنا، فمن مثل ذلك ما جاء يف تفسريه لقوله تعاىل      املختصـر، 

…... †ΘΩ∧Ψ∨Ω ⌠¬ΣΗΤΩ⇒Τ<∈ΩƒΩ⁄ Ω⇐ΣΤ⊆Ψ⊃⇒ΣΤÿ ≈(3) )4(  يعين الزكاة املفروضة على ما سّن رسول       : ، يقول هود

ويف قول  يف الذهـب والفّضـة واإلبل والبقر والغنم والّرب والشعري والتمر والزبيب،             ) (اهللا  
احلسن وغريه من أصحابنا، وما سوى ذلك فليس فيه زكاة حّىت يباع فتكون فيه زكاة األموال،                

 .)5(يزكّيه مع ماله إذا زكّى إن كان له مال، وبعض أصحابنا جيعل الذرة مع الّرب والشعري
بن أيب  ، كجابر بن زيد، وأبو عبيدة       )6(وكلمة أصحابنا يقصد هبا هود اهلّواري علماء اإلباضية       

كـرمية، وابن عبد العزيز وغريهم، أو بقوله والعاّمة من فقهائنا، حيث بلغت مروياته عن جابر                
،وعن ابن عبد   )8(، وعن أيب عبيدة بن أيب كرمية Ʀسة عشرة رواية         )7(بـن زيـد سبع روايات     

  ثالثـون ، أّما عن قوله يف تفسري العاّمة، فقد وردت اثنتني وأربعني مّرة،)9(العزيز رواية واحدة
                                                 

 .11/البقرة  )1(
 .1/16، خمتصر تفسري حيي بن سالّم، املرجع السابق )2(
 .1/84هود، التفسري،  )3(
 .3/البقرة  )4(
 .82، 1/81، هود، التفسري: ينظر )5(
 ).3( هامش ،1/81نفس املرجع،   )6(
 .4/371 و 170، 1/227: نفس املرجع، ينظر مثال )7(
 .4/371 و 3/164 و261، 1/252: نفس املرجع، ينظر مثال )8(
 ).2( هامش 3/164، نفس املرجع )9(
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، وثالث مّرات بلفظ    )2("عاّمة فقهائنا "، وƣان مّرات بلفظ     )1("تفسري أو قول العاّمة   "مّرة بلفظ   
 .)4("عاّمة الّناس"، ومّرة بلفظ )3("قول أصحابنا"

 .وهذه املرويات جندها بكثرة يف اآليات احلكمية أين يظهر اخلالف
ي ابن سالّم باإلرجاء، وهذا ما أكّده أبو        لقد اّتهم حي  : تعقـّبه البن سالّم يف قضية اإلرجاء       .7

، مثّ يذكر خربا يربئ فيه حيي       ))ورمي باإلرجاء : ((العرب عند ترمجته ليحي بن سالّم بقوله      
نفسـه مـن هذه التهمة، وهذا ما مييل إليه أبو العرب عندما علّق على كالم حفيد حيي بن              

ي ثقة، صدوقا، ال يقول عن جّده إالّ        وكان حي : ((سالّم الذّي برأ جّده من هذه التهمة بقوله       
، مثّ يبّين أبو العرب سبب هذه التهمة، وهو سوء تفاهم وقع بني موسى بن معاوية                )5())احلّق

 .)6(الصمادحي وسحنون، فاّتهم ابن سالّم خطأ من سحنون مثّ انتشر ذلك
لقـد قامـت الدكـتورة هـند شلƑ ببحث هذه التهمة من خالل تفسري ابن سالّم،                   
لقد قّسم العلماء   : توّصلت إىل أنّ ابن سالّم من مرجئة السّنة ال من مرجئة البدعة، حيث تقول             و

ومنهم من . ]  أي مرجئة أهل السّنة، ومرجئة البدعة[ املرجـئة إىل هذيـن القسمني الكبريين  
أدخـل يف القسـم األّول أبا حنيفة، وسعيد بن جبري، ومقاتل بن سليمان، فإنّ هؤالء مجيعا ال                  

رضي اهللا  –يكفرون بالذنب، ويرجئون احلكم هللا يف اجلزاء، ويتوقّفون عن الكالم يف الصحابة             
 . وهذا ما ذهب إليه بن سالّم-عنهم

فإن صّحت نسبة اإلرجاء إىل ابن سالّم، فال ميكن اعتباره من مرجئة البدعة             : مثّ تقـول  
، أّما ما ]أي من خالل التفسري[لك الذّين ال حيفلون باألعمال، ما دام قد أكد عليها كما رأينا ذ 

ورد عـنده من أحاديث تؤكّد على أمهية اإلميان، وذّم الشرك، فإّنه مل خيالف بإيراده لذلك أهل                 
 .)7(السنة واجلماعة

                                                 
 ...215، 1/207: هود، التفسري، ينظر مثال )1(
  ...4/305 ،1/252: نفس املرجع، ينظر مثال  )2(
 .4/374، 85، 1/81: نفس املرجع، ينظر   )3(
 .3/164: نفس املرجع، ينظر )4(
 .112أبو العرب،  املرجع السابق، ص : ينظر )5(
 .112صنفس املرجع،  )6(
 .81 إىل 78 التصاريف، املرجع السابق، ص )7(
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واحلقيقة أنّ هودا بن حمكّم اهلّواري أثناء اختصاره لتفسري ابن سالّم، مل يبّين غرضه من               
تاب كما ذكرت آنفا، وإّنما تلك الزيادات عن أصل التفسري          التفسري، وال الدافع الختصار الك    

 .توحي بذلك
ومهمـا يكن فإنّ وقوفه ضّد من يقول باإلرجاء شيء بارز يف ثنايا الكتاب، وذلك من               

، وهذه ƴاذج من زيادات الّشيخ هود على        )1(إحـدى ميزاته كما يقول الّشيخ باحلاج شريفي       
 .أصل الكتاب

 …ð∪ΩΤ∏ΩΩΤ⊇ ?⇑Ψ∨ ⌠¬Ψ∑ΨŸ⊕ΩΤŠ ε∪<∏Ω Ν…Σ∅†Ω∂ςΚ ! … :ثال يف قوله تعاىل   عـندما يقول ابن سالّم م     

Ω〈λΩΤ∏ϑð±√≅… Ν…Σ⊕Ω‰ΤΠςΤ≅…Ω γ∃‹.ΩΩϑðΤ↑<√≅… ð∩⌠Ω♥ΩΤ⊇ Ω⇐⌠Ω⊆<∏ΩΤÿ †⊥ΘΤ∼ΩΤ∅ ≈(59))2(        أي ختطـئوا خطـأ كبريا، يعين ،
 .)3(اليهود يف نكاح بنات األخ

 .)4(ين املنافقني، أهل التضييع للصالةيع: وقال بعضهم: ويضيف هود على هذا التفسري

ــاىل ــله تع ــك يف قو  …≅Ω∧Πς⇓ΞΜ… ð∠ΣΤ⇓ΨϒΛΤΤΩπ♥ΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ‚Ω φΣ⇒Ψ∨ΤΣÿ Ψϑð/≅†ΨŠ Ψζ⌠Ω∼<√≅…Ω Ξ≤Ψ›‚† … :وكذل

πŒΩŠ†ΩΤ⁄≅…Ω ψΣΣŠΡ∏ΣΤ∈ ψΣΩΤ⊇ ℑ ψγΤΨ‰⌠ΤÿΩ⁄ φΣ Πς Ω≤ΩΩΤÿ ≈(45))5(        يقـول ابن سالّم يف تفسري هذه ،
، أّما الّشيخ   )6(شكّت يف اهللا عّز وجل ويف دينه، كما جاء يف خمتصر ابن أيب زمنني             : أي: يـة اآل

أي وشكّت قلوهبم يف أن ال يعذّهبم اهللا بالتخلّف عن اجلهاد بعد          : هـود اهلّواري فيفّسرها بقوله    
Ƒّ7(إقرارهم باهللا وبالن(. 
 .وأكتفي هبذه األمثلة

 

                                                 
 .1/35 هود، التفسري، )1(
 .59/مرمي  )2(
 .1/236 ابن سالّم، التفسري، )3(
 .3/18هود، التفسري،  )4(
 .45/ة التوب )5(
 .1/314املختصر،  )6(
 .2/135التفسري،  )7(
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ǬȱǠǮȱǟ ǬǶǤƫǟ :Ư ƙǣ ǦȹǿǠقƫǟ ȳǎɎȅ ȸǣ ɄƷ ƘȆȦت ɃرȎǪ 
)ƙȺȵȁ ŸǕ ȸǣǟ رȎǪƯو ɃǿǟņɀƬǟ ȴǎكƮ ȸǣ ǻɀȽ رȎǪƯ( 

   
ذكـرت أنّ تفسري ابن سالّم من أقدم التفاسري الّتي وصلتنا، وإن مل يكن كامال، فهو                

لقد شّد هذا التفسري اهتمام العلماء فتوافدوا عليه،      . حيـوي مـاّدة علمـية هائلة من املأثورات        
وّمما يشهد لذلك أمساء رواته     : دريسه واختصاره، حيث تقول الدكتورة هند شلƑ      واشـتغلوا بت  

 .)1(والسماعات الكثرية املسجلة على نسخه اخلطّية املتعددة
أّما عن خمتصرات ابن سالّم، فقد بلغنا خمتصرين أحدمها هلود بن حمكّم اهلّواري واآلخر البن أيب                 

، لذلك حصرت   )2(رمحان بن مروان القنازعي فإّنه مل يبلغنا      زمنني، أّما خمتصر أيب املطّرف عبد ال      
املقارنـة بني املختصرين املوجودين، ومبا أّننا عّرفنا باملختصر األّول وبصاحبه ال بأس أن نعّرف               

 :بالثاين، مثّ جنري مقارنة بينهما حسب اآليت
 

ȯوɉǟ ǢȲȖƫǟ :ƘȆȦǪȱǟ Ž ȻرȎǪƯو ƙȺȵȁ ŸǕ ȸǣǠǣ ȤريȞǪȱǟ 
 :ȞǪȱǟريȦȱǟ ȯ :ƙȺȵȁ ŸǕ ȸǣǠǣ Ȥرɉǟ țو

هـو أبـو عبد اهللا حمّمد بن عبد اهللا بن عيسى بن حمّمد املري، األندلسي، األلبريي، نزيل                  
كان من كبار اǂّدثني    ). م935 -هـ  324(قرطـبة، املالكي، املعروف بابن زمنني، ولد سنة         

قدرا من العلم والرواية،    والعـلماء الّراسخني، عارفا مبذهب مالك، بصريا به، وأجلّ أهل وقته            
واحلفظ للرأي، والتمييز للحديث، وكان متفّننا يف العلم واآلداب، مضطّلعا باإلعراب، قارضا            

 .للشعر
تتـلمذ على يد أبيه، ونقل عنه تفسري ابن سالّم موضوع دراستنا، ويظهر ذلك من خالل                

أيب رمحه اهللا، عن أيب     ومجيع ما نقلته من كتاب حيي أخربين به         : مقّدمـته للمختصر حيث قال    
احلسـن، علي بن احلسن عن أيب داوود أمحد بن موسى، عن حيي بن سالّم، ومنه ما حّدثين به                   

 أيب عن أيب احلسن عن حيي بن حمّمد بن حيي بن سالّم عن أبيه عن جّده، وكلّ ما أدخلته من 

                                                 
 .1/17 ابن سالّم، التفسري، املرجع السابق، )1(
 .95من البحث، ص: سبق احلديث عنها، ينظر )2(
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 .)1(إّنه من طريق حديث حيي بن حمّمد: طريق حيي بن حمّمد فقد قلت
، ووهب بن    )2(تـلمذ ابـن أيب زمنني على يد غريه من مشايخ قرطبة كابن العطّار             كمـا ت  

، وغريهـم، أّمـا عن تالميذه، فهم كثريون، ألّنه اشتغل بالتعليم فترة طويلة منهم                )3(مسـّرة 
 .، وغريمها)5( وابن احلذّاء)4(القليعي

آلداب والزهد والرقائق   أّما عن مصّنفاته، فلقد ألّف ابن أيب زمنني يف جماالت عديدة يف ا            
ويف التفسـري ويف الفقـه واألحكـام واألصـول، منها ما هو موجود ومنها ما هو يف حكم                      

 .)7()م1008هـ ، 399( يف ألبرية سنة -رمحه اهللا–، أّما عن وفاته فقد تويف )6(املفقود
 

                                                 
 .1/10 ابن أيب زمنني، خمتصر تفسري ابن سالّم، املرجع السابق، )1(
هـ،  1402. وزارة األوقاف، املغرب  ( أمحد أعراب    سعيد: عـّياض، املدارك، املرجع السابق، حتقيق     : يـنظر ترمجـته    )2(

 .وما بعدها 7/148، )م1982
)    م1981هـ،  1401،  1:ط. وزارة األوقاف، املغرب  (سعيد أمحد أعراب    :  نفس املرجع، حتقيق  : يـنظر ترمجـته يف       )3(

دار الكتب العلمية،   (روحية عبد الرمحان السويفي     : ، وابـن الفرضـي أبـو الوليد عبد اهللا بن حمّمد، حتقيق            6/164
 .421، 420، ص )م1997هـ، 1417، 1:ط. بريوت، لبنان

، 8/160) م1983هـ،  1403. وزارة األوقاف، املغرب  (سعيد أمحد أعراب    : القاضـي عّياض، املرجع السابق، حتقيق      )4(
161. 

 .وما بعدها 8/5نفس املرجع،  )5(
املرجع :  تصر تفسري حيي ابن سالّم البن أيب زمنني، دراسة وحتقيق         لقـد فّصل الدكتور عبد السالم الكنوين يف كتابه خم          )6(

 .190 إىل 114ص : ينظر. السابق، يف حياة ابن أيب زمنني، ويف شيوخه وتالميذه ومصنفاته
، وأيب الفالح عبد احلّي بن      189 ،   17/188الذهƑ، سري أعالم النبالء، املرجع السابق،       : أهـم مصادر ترمجته وأخباره     )7(

، والداودي،  90 ، 89ص، والسيوطي، طبقات املفّسرين،     3/156عمـاد احلنبلي، شذرات الذهب، املرجع السابق،        ال
، وأمحـد بن حيي بن أمحد بن عمرية الضƑ، بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل                166،  2/165طـبقات املفّسـرين،     

، ص)م1997هـ، 1417، 1:ط. وت، لبناندار الكتب العلمية، بري( روحية عبد الرمحان السويف   : األندلـس، حتقيق  
 .3/448، وعمر رضا كحالة، معجم املؤلّفني، املرجع السابق، 76، 75



       القيمة العلمية لتفسير هود بن محكّم الهّواري    : ƻ السادالفصل 
 

 284

 ƆǠǮȱǟ țرȦȱǟ :رȎǪǺƫǟ ȼǣǠǪȭ 
حمّمد حسن حمّمد   : قام بتحقيقه األستاذان   )1(وهو من التفاسري املتوّسطة، ونسخته كاملة     

إخراج النّص وضبطه وتوثيق : حسـن امساعيل وأمحد فريد املزيدي، وكان عملهما يف املختصر         
القراءات واللّغات، وختريج األحاديث مع صنع الفهارس العلمية، كما قّدما للكتاب دراسة عن             

 .املؤلّف ƽلت ترمجته ووصف الّنسخ اخلطّية املعتمدة
قد سبقهما إىل حتقيقه الدكتور عبد الّسالم الكنوين يف أطروحة جامعية، ومل خيرج منها إالّ               و

 .خمتصر تفسري حيي بن سالّم البن أيب زمنني، فيما أعلم: قسم الدراسة املعنون بـ
وخمتصـر ابـن أيب زمنني هو هتذيب لتفسري حيي بن سالّم، وقد ذكر ابن أيب زمنني سبب                  

 :، فهو يرجع إىل ثالثة أمور)2( املقّدمةاختصاره للكتاب يف
 .وجود التكرار الكثري يف التفسري  .أ
 . ذكره ألحاديث يقوم علم التفسري بدوهنا  .ب
 .طول التفسري ال يتناسب وقلّة نشاط أكثر الطّالبني للعلوم يف زمانه  .ج

 أنّ هذا   فهذه أهّم األسباب الّتي دفعت املفّسر ابن أيب زمنني إىل اختصار مؤلّف ابن سالّم، إالّ              
مل ميـنعه من إظهار شخصيته التفسريية، حبيث جنده يضفي على التفسري بعض الزيادات، وقد               

 :، وتتمثّل يف)3(أشار إليها يف املقّدمة
 .ما مل يفّسره حيي  .أ
أضـاف كثريا ّمما مل يذكره حيي من اللّغة والّنحو على ما نقل عن الّنحويني، وأصحاب               .ب

اء يف التأويل، حّىت أضحى هذا التفسري تفسريا مستقالّ عن          اللّغة السالكني ملناهج الفقه   
: تفسـري حيي، بكثرة ما أضافه، وقد ميّز ابن أيب زمنني هذه الزيادات بأن بدأها بقوله               

وحافظ على األسانيد فيما ينقل من تفسري حيي بن سالّم، وهذا ما ال جنده              ) قال حمّمد (
يع التمييز بني آراء صاحب األصل وآراء       يف خمتصـر هـود اهلّواري، مما جيعلنا ال نستط         

 .صاحب الفرع
 :أّما عن مميزات هذا املختصر، فهو يتميز باآليت

                                                 
 .1/31، هود، التفسري )1(
 .1/9ابن أيب زمنني، املختصر،  )2(
 .1/9 نفس املرجع، )3(
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كـون املفّسر من أهل السّنة واجلماعة كصاحب األصل، ّمما جعل التفسري يكاد خيلو               .1
مـن التفصـيالت واخلالفات، Ɲالف خمتصر هود بن حمكّم اهلّواري، حيث جند فيه              

 .رية خاّصة يف املسائل احلكميةمسائل خالفية كث
كـون التفسـري من التفاسري املتقّدمة، فهو يعين بǔثار السلف، وتفسري حيي بن سالّم                .2

 .هـ200البصري الذّي تويف سنة 
 .عباراته واضحة سهلة يصلح للمبتدئني .3
 .ما فيه من االختصار سواء من حيث التفسري أم من حيث اإلسناد .4
 .يف جمال اللّغة والّنحو والقراءةما فيه من الزيادات املهّمة  .5

:       فمـن جهـة اللّغة، كاالستشهاد للمعاين اللّغوية بالشعر، ومن ذلك تفسريه لقوله تعاىل              -  
… ΩΩΤ⊇ Ω⇐Σ≤〉ℵ≠⇒Ωÿ ‚ΠςΜΞ… Ω◊Ω∅†ϑð♥√≅… ⇐Κς… ¬ΣΩ∼Ψ<Κ†ΩΤ ∃_◊ΩπΤ⊕ΩŠ ŸΤΩ⊆ΩΤ⊇ ƒ∫:†Ω– &†ΩΡ≡…Ω≤→ςΚ… υΠςΤ⇓ςΚ†ΩΤ⊇ ¬Σς√ …ς′ΞΜ… ¬ΣπΤΤƒ∫:†Ω– 

¬ΣΗΤΩ≤<Ξ′ ≈(18))11(معىن : حمّمد ، قال )بالتحريك–أعالمها، الواحد منها شرط ) : أشراطها-  

 :وأنشد بعضهم
 )ƺ )2قد جǂƴت أشراƯ أوņله تبدو ǀ ǅƌƺنت ƽد أƦمƴت بالƬرǃ بيننا

 ΣΤ∈ υΩ⊃Ω{ Ψϑð/≅†ΨŠ …Ω=Ÿ∼ΤΤΞΤΩ→ ΨΤ⇒∼ΩΤŠ … : ومن جهة الّنحو، فمن مثل ذلك تفسريه لقوله تعاىل         -  

⌠&¬Σ|ΩΤ⇒∼ΩΤŠΩ ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⇐†ς −ΨΨ †Ω‰Ψ⊕ΨŠ …Ω=⁄γκ‰Ω …_⁄κΨ±ΩΤŠ ≈(96))3( . 

إن شئت على : على نوعني) شهيدا: (كفى اهللا شهيدا، والّنصب جيوز يف قوله     : املعىن: قال حمّمد 
 .)4(التمييز، كفى اهللا من الشهداء، وإن شئت على احلال، كفى اهللا يف حال الشهادة

 أّما من جهة القراءة، فنجد ابن أيب زمنيني يعتمد كثريا على أيب عبيد يف توجيه القراءة ومن                  -  
 ΙΣΘΩ–:†ΤΩšΩ Ι&ΣΣ∨⌠ΤΩΤ∈ Ω†ΩΤ∈ ΨΠΤ⇓;ΤΤΘΣ•;ΗΤΤΩ™ΣΤΚ… ℑ ϑðΨ/≅… ŸΤΩΤ∈Ω …: أمثلة ذلك ما ورد يف تفسري قوله تعاىل       

&Ξ⇑ΗΤΩŸΩ∑ :‚ΩΩ 〉∩†ΩςΚ… †Ω∨ φΡΞ≤πΤ↑ΣΤ ,−ΨΨŠ :‚ΠςΜΞ… ⇐Κ… ƒ∫:†Ω↑ΩΤÿ ΘΨΤŠΩ⁄ %†_ΛΤΤΤ∼ΤΩ→ Ω⊗ΤΤΨ♠Ω ΘΨΤŠΩ⁄ ΘΩΣ{ ]∫πΤΩ→ 

                                                 
 .18/حمّمد  )1(
 .4/387 الزخمشري، املرجع السابق،: ظر، والبيت قاله أبو األسود الدؤيل، ين2/322، ابن أيب زمنني، املختصر )2(
 .96/اإلسراء  )3(
 .1/472 ابن أيب زمنني، املختصر، )4(
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%†[∧<∏Ψ∅ ð„ΩΤ⊇Κς… Ω⇐Σ≤Πς{ΩϒΩΩΤ ≈(80))1(   ذكر أبو عبيد أن نافعا قرأ       :  قـال حمّمد )بتخفيف ) أحتاجوين

 .]64/ الزمر[ ΣΤ∈ Ω⁄κΤΩ⊕ΩΤ⊇ςΚ… ϑðΨ/≅… ϖΠΨΤϖ⇓Σ≤Σ∨<Κ†ΩΤ ΣŸΣ‰Τ∅ςΚ… †ΩΘΣΤÿΚς… Ω⇐ΣΤ∏ΞΗΤΩ•<√≅… ≈(64) …: الّنون، ومثله

وكذلك القراءة عندنا   : قال أبو عبيد  ). أحتاّجوين، وتأمروين (وقرأمها أهل العراق مثقلتني     : قـال 
نون الفعل، ونون اسم الفاعل، فلّما كتبنا يف املصحف         : بتثقيلهما، ألنّ األصل أن يكون بنونني     
وإƴّا : ة سبيل، فثقلوا الّنون لتكون املتروكة مدغمة، قال       عـلى نون واحدة، مل يكن إىل الزياد       

 . )2(كّره التثقيل من كّرهه فيما نرى للجمع بني الساكنني وهي الواو والّنون املدغمة فحذفوها
، ومن هنا تظهر قيمة     )حمّمد(قال  : هذه بعض الزيادات وقد مّيزها ابن أيب زمنني بقوله        

بعض النقائص كحذفه لبعض ما يتعلّق باألحاديث وأقوال        عملـه يف التفسري، وإن كانت هناك        
الصـحابة والّتابعني وأخبارهم، إالّ أنّ متييزه بني آرائه وآراء ابن سالّم جعل للمختصر مرجعية               

 .علمية لكلّ من أراد االستفادة منه
إنّ هذه امليزات ال ختتلف كثريا عن ميزات خمتصر هود بن حمكّم اهلّواري، إالّ يف بعض                

جلوانب املنهجية، ويف تلك اإلضافات التفسريية هلود بن حمكّم اهلّواري، الذّي ال يترك مناسبة              ا
إالّ ويرجع إىل أصول مذهبه اإلباضي، حّىت ولو استدعى ذلك حذف ما جاء يف التفسري األصل                

 :من روايات صحيحة، وهذا ما سوف نراه من خالل املقارنة اآلتية
 

                                                 
 .80/ األنعام )1(
 .1/234ابن أيب زمنني، املختصر،  )2(
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ƆǠǮȱǟ ǢȲȖƫǟ : ǻɀȽ ƙǣȳǎɎȅ ȸǣɍ ǠȾريȎǪƯ ȯɎǹ ȸȵ ƙȺȵȁ ŸǕ ȸǣǟو ɃǿǟņɀƬǟ ȴǎكƮ ȸǣ 
لقـد ذكـر ابـن أيب زمـنني الّدافـع إىل اختصار تفسري حيي ابن سالّم يف مقّدمته                       

، بينما ال جند يف تفسري هود اهلّواري أّي دافع إىل اختصار تفسري ابن سالّم، ّمما                )1(للمختصـر 
جعلت هودا خيتصر هذا املؤلّف، وملاذا مل يكتسب خمتصر هود          جيعلـنا Ƴّمـن يف الدوافع الّتي        

، وظلّ حبيس خزائن شيوخ اإلباضية،      )2(املرجعية التفسريية، كما اكتسبها خمتصر ابن أيب زمنني       
مع أّنه أّول خمتصر لتفسري حيي بن سالّم، وأقرب إليه زمنا، وأّنه يكاد حيفظ لنا الصورة الكاملة                  

لتفسري ابن سالّم، فهو أكرب حجما، وأغزر ماّدة، وأكثر فائدة، ألّنه           أو القريـبة مـن الكمال       
 .)3(حوى من اآلثار، ومن األخبار املفيدة ما ال يوجد يف تفسري ابن أيب زمنني

نعـلم أنّ الفـترة الـّتي نشأ فيها هود بن حمكّم اهلّواري هي فترة ال استقرار للّدولة                  
ني، مثّ متابعة الفاطميني لإلباضيني بعد سقوط تيهرت        اإلباضية، وبداية سقوطها على يد الفاطمي     

الّتي حوت  " ملكتبة املعصومة "يف كـلّ مكـان والتضييق عليهم بشّتى الوسائل، وكذا حرقهم            
، كلّ هذه األسباب أراها كافية إلخفاء ما تبقى من          )4(عصارة الفكر اإلباضي يف شّتى اŎاالت     

نها تفسري هود بن حمكّم اهلّواري، أّول تفسري إباضي         املؤلّفـات اإلباضـية، والتكّتم عليها، وم      
للقرآن الكرمي، لذلك جند كثريا من املؤلّفني من أغفل هذه الشخصية التفسريية، وأغفل مؤلّفها              

 .يف التفسري
فال عجب إذا أن جند هذا اإلغفال من ابن أيب زمنني، حيث أّنه مل يشر إىل خمتصر هود                  

صار تفسري حيي بن سالّم، مبا يقارب نصف قرن من الزمن أو أكثر       اهلـّواري وأّنه سبقه إىل اخت     
بقلـيل، ورّبمـا قـد يرجع هذا اإلغفال إىل سبب آخر وهو كون ابن أيب زمنني سّني وهود                   
اهلّواري إباضي، وأنّ تلك اإلضافات الّتي تعّمدها هود اهلّواري يف خمتصره ختالف مذهب أهل              

 . لذلك جند ابن أيب زمنني ال يذكره. األصل باإلرجاءالسّنة، ويف مضموهنا اّتهام لصاحب 

                                                 
 .1/9، أيب زمنني، املختصرابن  )1(
، فقد ذكر مواضع ذكر     195عـبد السالم بن أمحد الكنوين، خمتصر تفسري حيي بن سالّم، املرجع السابق، ص             : يـنظر  )2(

 .املختصر يف كثري من املصادر
 .1/38هود، التفسري، مقّدمة اǂقّق،  )3(
 .48ما سبق من البحث، الفصل األول، ص: ينظر )4(
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كلّ هذا جمّرد ختمينات واحتماالت ال أستطيع أن أجزم هبا ما دمت ال أملك ما يؤكّد                
 .ذلك

إنّ املقارنـة بـني خمتصر هود بن حمكّم اهلّواري وخمتصر ابن أيب زمنني تقتضي دراسة                
هج هود اهلّواري يف التفسري فقȔ، رأيت أن        منهجهما يف التفسري، وملّا كان موضوع دراسيت من       

تكـون هـذه املقارنة من خالل بعض النماذج، وأسّجل قبل ذلك أنّ ابن أيب زمنني قد حّدد                  
زاد على اختصار تفسري حيي بن سالّم أشياء أخرى يف          : مـنهجه يف خطـبة كـتابه وهو أّنه        

املراد منها، كما فّسر كثريا مامل      اإلعـراب واللّغة على طريقة الفقهاء يف حتليل الكلمة، وحتديد           
)) قال حمّمد : ((يفّسـر، وقد مّيز ابن أيب زمنني زياداته على تفسري حيي ابن سالّم بقوله يف أّوهلا               

، وأنّ طريقته يف    ))حيي((أو  )) قال حيي ((أّمـا تفسري حيي بن سالّم فيذكر كذلك يف أّوله إّما            
ود إليه، فيقف عند ما يراه جديرا بالتفسري، ويعرض         تـناول النّص بأن حيّدده بدءا وهناية، مثّ يع        

عند الّضرورة حلكاية أوجه اإلعراب، وهو يعتين بإيراد القراءات فيما حيتاج إىل ذلك ال يقصد               
إىل القـراءة بذاهتـا بل لبيان استعماالت أوجه الكلمة من ذلك فعال، ويتدّخل أحيانا لتوجيه                

 .)1(حيانا أخرى لبيان استعمال أصل الكلمةاستعمال الكلمة يف القراءة، ويتدّخل أ
 :هذه بعض املالحظات حول منهج ابن أيب زمنني وإليك هذه النماذج 

 
ȯوɉǟ ǯǽɀȶȺȱǟ: 

 ΘΩ⇐ΞΜ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω Ν…Σ †Ω∑ υΩ≤ΗΤΩ±Πς⇒√≅…Ω Ω⇐κΛΨΤΤΨ‰ϑðΗΤ±√≅…Ω ⌠⇑Ω∨ Ω⇑Ω∨…ƒ∫ ϑðΨ/≅†ΨŠ … :عند قوله تعاىل  

Ψζ⌠ΤΩ∼<√≅…Ω Ξ≤Ψ›‚≅… ΩΨ∧Ω∅Ω †_Τ™Ψ∏ΗΤΤΩ″ ⌠¬Σς∏ΩΤ⊇ ⌠¬Σ∑Σ≤–Κς… ΩŸ⇒Ψ∅ ψΞΘΨΤŠΩ⁄ ‚ΩΩ δ∩⌠ΤΩ ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ ‚ΩΩ ⌠¬Σ∑ 

Ω⇐ΣΤ⇓Ω∞µµðš ≈(62))2(      يفّسر هود اهلّواري كلمة ،)هم قوم يقرأون الّزبور ويعبدون     : بقوله) الّصابني
 .)3( واŎوس، ال دين هلممثّ يذكر قول جماهد بأّنهم قوم بني اليهود. املالئكة

 .هم قوم يقرءون الّزبور ويعبدون املالئكة: قال قتادة: بقوله) الّصابني(أّما ابن أيب زمنني فيفّسر 

                                                 
 . وما بعدها198عبد السالم الكنوين، خمتصر تفسري بن حيي سالّم، املرجع السابق، ص : ينظر )1(
 .62/البقرة  )2(
 .1/112هود، التفسري،  )3(
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قال : مهموزة، مثّ يعقّب ابن أيب زمنني بقوله      ) والّصابئني(وبعضهم يقرءوهنا   : قال حيي : مثّ يقول 
: نا به إذا خرج، فكان معىن الّصابئني      صبأ: وأصل الكلمة من قوهلم   : ]يقصـد نفسه  [: حمّمـد 

 . )1(خرجوا من دين إىل دين
نـلحظ من خالل هذا النموذج عدم اهتمام هود اهلّواري باإلسناد مما جيعلنا نعتقد أنّ               
التفسري له، وهو يف احلقيقة لقتادة وهذا خطأ منهجي ما كان هلود أن يقع فيه، Ɲالف ابن أيب  

 .على اإلسنادزمنني الذّي حيافظ يف خمتصره 
 

ƆǠǮȱǟ ǯǽɀȶȺȱǟ: 

ــاىل  ــله تع ــري قو …  :يف تفس   †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ϑ〉Ψ‰ΘΩ⇒√≅… …ς′ΞΜ… 〉ψΣ<⊆Πς∏ð≡ ƒ∫:†φΤΤ♥ΠΨ⇒√≅… ΘΩ⇑Σ∑Σ⊆ΨΠ∏ς≠ΩΤ⊇ 

Υφ⇔ΞΨΠςŸΨ⊕Ψ√ Ν…Σ±šςΚ…Ω ∃Ω〈ΠςŸΨ⊕<√≅… Ν…Σ⊆ΠςΤ≅…Ω ϑðΩ/≅… ∃⌠¬Σ|ΘΩΤŠð⁄ ‚Ω Υφ⇔Σ∑Σ–Ξ≤µ〉 ?⇑Ψ∨ ΘΩ⇑ΞΨΤΣ∼ΣŠ ‚ΩΩ 

φ⇔–Σ≤ðµµ :‚ΠςΜΞ… ⇐Κς… Ω⇐κΨΚ<†ΩΤÿ ξ◊ΤΩΤ↑Ψ™ΗΤΩ⊃ΨŠ &ξ◊ΩΤ⇒ΤΘΞ∼Ω‰ΤΘΣ∨ Ω∠<∏ΨΩ Σ ΣŸΣš &ϑðΨ/≅… ⇑Ω∨Ω ΠςŸΩ⊕ΩΩΤÿ Ω ΣŸΣš ϑðΨ/≅… 

ŸΩ⊆ΩΤ⊇ Ω¬ς∏ðℵ≡ Ι&ΣΩ♥Τ⊃ς⇓ ‚Ω Ξ⁄ŸΩΤ ΘΩΩ⊕ς√ ϑðΩ/≅… 〉ΨŸ〉µµš ΩŸ⊕ΩΤŠ ð∠Ψ√.ς′ …_≤∨ςΚ… ≈(1))2(. 

آليات احلكمية يفّسر ما يراه جديرا بالتفسري فقȔ، فال         جنـد ابن أيب زمنني عموما يف ا       
يسترسـل يف ذكـر اآلثار واملسائل الفقهية Ɲالف هود اهلّواري، الذّي يذكر املرويات سواء               

    Ƒّكانت أحاديث للن)(            أو آثارا للصحابة أو للّتابعني أو كانت آراء للفقهاء والعلماء، وهو 
 .ي واالستدالل لهحريص يف ذلك على بيان موقفه اإلباض

 ⊆ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ϑ〉Ψ‰ΘΩ⇒√≅… …ς′ΞΜ… 〉ψΣ<⊆Πς∏ð≡ ƒ∫:†φΤΤ♥ΠΨ⇒√≅… ΘΩ⇑Σ∑Σ⊆ΨΠ∏ς≠ΩΤ† … : فيفّسر ابن أيب زمنني قوله تعاىل     

Υφ⇔ΞΨΠςŸΨ⊕Ψ√ ≈(1)  بقوله :   Ƒّيطّلقها : تفسري قتادة . ومجاعة املسلمني ) عليه الّسالم (خياطبها الن
 مجاع واحدة، مثّ يدعها، فإن كان له فيها حاجة دعا شاهدين،  يف قـبل عّدهتـا طاهرا من غري  

 فأشهدمها أّني قد راجعتها، وإن مل تكن له فيها حاجة تركها، حّىت تنقضي عّدهتا، فإن ندما 

                                                 
 .1/30 ابن أيب زمنني، املختصر، )1(
 .1/الطّالق  )2(
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 .)1(كان خاطبا من اخلطاب
أّمـا هـود فـنجده يسترسل يف تفسري اآلية بإيراد بعض املسائل الفقهية وبيان موقف                

، واالستشهاد للتفسري   )2(وإيراد قّصة ابن عمر الذّي طلّق زوجته وهي حائض        الفقهـاء مـنها،     
، حيث استغرق تفسريه    )فطّلقوهن يف قبل عّدهتن   : (بقراءة ابن عمر الذّي كان يقرأ هذا احلرف       

 .لآلية حوايل صفحتني ونصف، وهكذا جنده يف كلّ اآليات احلكمية
صر هود كحذفه لإلسناد مثال، إالّ أّننا       ومـع بعض األخطاء املنهجية الّتي جندها يف خمت        

جنـده يكاد حيفظ لنا الصورة الكاملة للتفسري األصل، باإلضافة إىل اجلهد التفسريي الذّي يبذله               
 .يف تلك الزيادات لبيان مذهبه اإلباضي، واالنتصار له

 
ǬȱǠǮȱǟ ǯǽɀȶȺȱǟ: 

 …ς′ΞΜ…Ω Ω⊗ς∈Ω Σ⌠ς⊆<√≅… ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ †ΩΤ⇒–Ω≤πΤΚς… ¬Σς√ ⊥◊ΤΘΩΤŠ:…Ω  Ω⇑ΨΘ∨ Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… ψΣΣ∧ΠΨ∏ς∇ΣΤ ΘΩ⇐Κς… ! … :يف قوـله تعاىل   

ð♣†Πς⇒√≅… Ν…ΣΤ⇓†ς †Ω⇒ΨΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΨΤŠ ‚Ω Ω⇐Σ⇒ΨΤ∈ΣΤÿ ≈(82))3(. 

يف تفسـري هـذه اآلية جند اّتفاقا بني هود اهلّواري وابن أيب زمنني يف بعض التفسري، ويف إيراد                   
 . بن حمكّم اهلّواري وأضع سطرا حتت املتفق بينهمابعض األخبار، لذلك أنقل تفسري هود

الغضب، وعند  : حّق القول عليهم، والقول   : ، أي ς′ΞΜ…Ω Ω⊗ς∈Ω Σ⌠ς⊆<√≅… ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ ≈(82)… ! … : قوـله 
 .وجب الغضب: أي: ابن أيب زمنني

                                                 
 .2/424 املختصر، )1(
مره أن يراجعها مثّ ميسكها : عن نافع عن ابن عمر أّنه طلّق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النƑّ عليه السالم، فقال له   )2(

أمسكها وإن شاء طلّقها، فإن أراد أن       حـّتى تطهـر من حيضة سوى احليضة الّتي طلّقها فيها، فإذا طهرت فإن شاء                
 واحلديث رواه البخاري يف     4/367 هود، التفسري، . يطلّقها فال يقعن عليها عند طهرها فإنّ هذه العّدة الّتي أمر اهللا هبا            

يا أيها البّين إذا طلّقتم     : ((ابن حجر العسقالين، فتح البارئ، كتاب الطّالق، باب قول اهللا تعاىل          : الصـحيح ، يـنظر    
، ورواه مسلم يف الصحيح بشرح النووي، كتاب الطّالق، باب حترمي طالق احلائض             9/258،  5251 رقم...)) الّنساء

 .10/302، 3637بغري رضاها، وأّنه لو خالف وقع الطّالق، ويؤمر برجعتها، رقم 
 .82/النمل  )3(
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م    … : بعض القراءات  ويف ≈ ΩΤ⇒–Ω≤πΤΚς… ¬Σς√ ⊥◊ΤΘΩΤŠ:…Ω  Ω⇑ΨΘ∨ Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… ψΣΣ∧ΠΨ∏ς∇ΣΤ† … :وقولــه   …ΘΩ⇐Κς تحّدثه

ð♣†Πς⇒√≅… Ν…ΣΤ⇓†ς †Ω⇒ΨΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΨΤŠ ‚Ω Ω⇐Σ⇒ΨΤ∈ΣΤÿ ≈  انفرد به  . إنّ الّناس كانوا ال يوقنون    : تقول: قال بعضهم
 .)1(ابن أيب زمنني

إّنها داّبة ذات زغب وريش هلا أربع قوائم خترج         : ابن عباس أّنه كان يقول    ذكـروا عن    
 .مةمن بعض أودية هتا

حيي عن سعيد عن قتادة أن ابن عّباس كان         : ويذكـر ابـن أيب زمنني سند هذه الرواية        
 ... )2(:يقول

. خترج الّدابة من مكّة من صخرة بشعب أجياد       : ذكروا عن ابن عمرو أّنه قال     : مثّ يقـول هود   
 ما طّول: فإذا خرجت الداّبة فزع الّناس إىل الصالة، فتأيت الرجل وهو يصلي فتقول له : قـال 

لو : قال عبد اهللا بن عمرو    . فيومئذ يعرف املنافق من املؤمن    : قال. أنت مطّول، فواهللا ألخطمّنك   
 .أشاء أن أضع قدمي على مكاهنا الذّي خترج منه لفعلت

ذكـر احلسن أنّ موسى عليه السالم سأل رّبه أن يريه الداّبة، داّبة األرض فخرجت إليه              
: فقال. ا، أو ال يرى واحدا من طرفيها، فرأى منظرا كريها         ثالثـة أيام ولياليها ال يرى أطرافه      

 .رّب، رّدها فرجعت
إّنها : كّنا جلوسا عند حذيفة فذكروا الداّبة فقال حذيفة       : ذكـروا عن أيب الطّفيل قال     

مث خترج يف بعض القرى حّىت تذكر، . مّرة يف بطن الوادي، مثّ تكمن   : ختـرج ثـالث خرجات    
فبينما الّناس على أعظم املساجد وأفضلها وأشرفها، يعين املسجد         . اءويهـريق فيها األمراء الّدم    

لن ينجينا من أمر    : احلـرام، إذ ترتفع األرض ويهرب الناس، وتبقى عصابة من املؤمنني يقولون           
اهللا شـيء، فتخرج فتجلو وجه املؤمن، وختطم وجه الكافر، ال يدركها طالب، وال ينجو منها                

جريان يف الرباع، شركاء يف األموال، أصحاب       : ئذ يا حذيفة؟ قال   ومالّناس يوم : قالوا. هـارب 
 .يف األسفار

                                                 
 .2/108 ابن أيب زمنني، املختصر، )1(
 .2/108نفس املرجع،  )2(
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يبيت الّناس يسريون إىل مجع وتبيت الداّبة تسري        : ذكـروا عن عبد اهللا بن عمرو قال       
إليهم، فيصبحون قد جعلتهم بني رأسها وذنبها، فما متّر مبؤمن إالّ متسحه، وال بكافر وال منافق                

 .لّتوبة اليوم ملفتوحةإالّ ختطمه، وأنّ ا
ال تقوم الّساعة حّتى جيتمع أهل البيت على اإلناء         : عبد اهللا بن عمرو قال    ذكـروا عن    

خترج داّبة األرض فتمسح كلّ إنسان على       : قال. الواحـد يعـرفون مؤمنـيهم من كافريهم       
لكافر مسـجده، فأّما املؤمن فتكون نكتة بيضاء فتفشو يف وجهه حّىت يبّيض هلا وجهه، وأّما ا               

كيف تبيع  : فتكون نكتة سوداء حّتى يسود وجهه، حّىت أّنهم ليتبايعون يف أسواقهم فيقول هذا            
 .كيف تأخذ هذا يا كافر؟ فما يرّد بعضهم على بعض: هذا يا مؤمن؟ ويقول هذا 

سعيد عن قتادة عن العالء بن زياد       : وجنـد ابن أيب زمنني يذكر كعادته إسناد هذا اخلرب، فيقول          
 : ...)1( اهللا بن عمرو قالأنّ عبد

، )كانوا بǔياتنا ال يوقنون   (أي املشركني   ) تكلّمهم أنّ الّناس  (قوله  : مثّ يضـيف هـود    
 .)2(تسمهم: أي جترحهم، وبعضهم يقول) تكلّمهم: (وبعضهم يقرأها

مـن خـالل هذا النموذج نالحظ أنّ هودا اهلّواري أفادنا جبملة من اآلثار يف خرب داّبة                 
 اكتفى ابن أيب زمنني بأثرين فقȔ، وهذا يدلّ على أنّ خمتصر هود اهلّواري أوفر               األرض، بيـنما  

 . ماّدة من خمتصر ابن أيب زمنني
 تبّين لنا طريقة كلّ من املفّسرين يف االختصار، وأنّ كالّ منهما            )3(هذه إذا بعض النماذج   

تصرها، فإّننا جند   يكّمـل اآلخـر، فإذا كان هود بن حمكّم اهلّواري قد حذف األسانيد أو اخ              
بعضـها عند ابن أيب زمنني، وإذا كان ابن أيب زمنني اختصر بعض املنقوالت من آثار وأخبار                 
                ǜفإّنـنا جند معظمها عند هود بن حمكّم اهلّواري، وأنّ لكلّ من املفّسرين إضافات وزيادات تنب

 .عن مكانتهما العلمية، وتزيد األصل بيانا وتوضيحا
ن قيمتهما التفسريية، وقيمتهما التارخيية كذلك، إذ حفظا لنا ما          ومهما يكن فللمختصري  

 .أمكن حفظه من تفسري ابن سالّم وفق طريقتهما يف االختصار والتأليف

                                                 
 .2/108، املختصر )1(
 .266، 3/265هود، التفسري،  )2(
أشـري إىل أنّ هناك ƴاذج أخرى ذكرهتا من خالل دراسة منهج هود العقائدي تبني حذفه لبعض الروايات الّتي ختالف                     )3(

 . ومابعدها167من البحث، ص: ينظر. مذهبه بينما أثبتها ابن أيب زمنني، وهذا وجه آخر من أوجه املقابلة
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ƢǠƪǟǦøøø: 
لت ي توّص النتائج التّ  الرحلة يف تفسري هود بن حمكّم اهلّواري، هذه أهمّ         بعـد هـذه   

 :إليها
تبّين يل من خالل دراسة حياة هود بن حمكّم اهلّواري أّنه قد ظلم كثريا، ويظهر ذلك    .1

مـن خالل إغفال معظم املصادر واملراجع احلديث عنه، بل حّتى من بعض املصادر              
 .اإلباضية

يعتـرب خمتصر هود بن حمكّم اهلّواري أوفر ماّدة من خمتصر ابن أيب زمنني، فهو يكاد                 .2
 .حيفظ لنا الصورة الكاملة لتفسري حيي بن سالّم

 ويظهر ذلك من    ،ملذهبه اإلباضي غلب على التفسري    تعّصب هود بن حمكّم اهلّواري       .3
كتور حمّمد بن رزق    الد العملية، ّمما جعل      االعتقادية و  خالل تفسريه آليات األحكام   

بن طرهوين يصّنفه ضمن التفسري بالرأي املذموم من خالل كتابة التفسري واملفّسرون            
 .ايف غرب إفريقي

، حيث بلغ   يعتـرب تفسري هود بن حمكّم اهلّواري ماّدة غزيرة يف جمال التفسري األثري             .4
( وأربعني   ألفا وتسعة : عـدد اآليـات الّتي فّسر هبا هود اهلّواري القرآن يف تفسريه           

ه ال ختلو صفحة من تفسري هود اهلّواري من         آيـة، ّمما جعلين أكاد أجزم أنّ      ) 1049
 .تفسري القرآن بالقرآن

1006 ( ألفا وستّ  )(فقد بلغ عدد الروايات عن الرسول       ا عن التفسري بالسّنة     أّم

مقترنة بالراوي، وأربعمائة وƦسة    ) 591(روايـات، Ʀسـمائة وواحد وتسعون       ) 
 . بغري إسناد أو يأيت إسنادها مبهما)(مرفوعة إىل الرسول ) 415(عشرة 

، رواية) 9200(أّمـا عن عدد الروايات عن املفّسرين فقد بلغ تسعة آالف ومائتني             
ا رواية معروفة اإلسناد، وأمّ   ) 5223(مـنها Ʀسـة آالف ومائتان وثالثة وعشرون         

 .ابعنيي للصحابة والّتالباقي فمبهمات، وأغلب الروايات املعروفة اإلسناد ه
 من تصنيف هود بن حمكّم اهلّواري ضمن التفسري باملأثور، إالّ أنّ هذا مل مينع               بالّرغم .5

 .من أخذه بالتفسري بالرأي يف بعض املسائل، حيث وفّق يف اجلمع بينهما
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ما ّميز تفسري هود بن حمكّم اهلّواري تلك اإلضافات التفسريية عن أصل التفسري ّمما               .6
ى مكانته العلمية، وأغلب هذه اإلضافات جندها يف األحكام اإلعتقادية          يـدلّ عـل   

 .ة واإلباضيةواألحكام العملية، الّتي هي حملّ خالف بني أهل السّن
 يف بعض    بأصل التفسري، إالّ   ند هود بن حمكّم اهلّواري مل ختل       عملية االختصار ع   إنّ .7

احلـاالت كحذفه للروايات الصحيحة الّتي ختالف مذهبه اإلباضي، وحذفه لإلسناد           
ى إىل اختالط آرائه بǔراء غريه، واختالط الصحيح بالعليل، وهذا خطأ منهجي            ّمما أدّ 

 .منيما كان ليقع فيه هود اهلّواري وهو من املفّسرين املتقّد
اط منها جعل تفسريه يعّج هبا، وهذا ما        انسياق هود وراء اإلسرائيليات وعدم االحتي      .8

 .جنده كذلك يف معظم تفاسري املتقّدمني
رها يف املفّسر يف مقّدمته للتفسري،      ذكر هود بن حمكّم اهلّواري الشروط الواجب توفّ        .9

معرفة املكّي واملدين،   : ا هبذه الشروط وهي   فمن خالل تعاملي مع التفسري أجده ملمّ      
 والـتأخري واملقطوع واملوصول، واخلّاص والّعام       والّناسـخ واملنسـوخ، والـتقدمي     

 .واإلضمار والعربية
هام هود بن حمكّم اهلّواري البن سالّم باإلرجاء واضح من خالل التفسري، ولعلّ             اّت .10

هـذا السبب الذّي جعل هود خيتصر تفسري ابن سالّم، ويرّد من خالله على املرجئة               
 .ويثبت أصوله العقدية

 يف أسلوب سهل ال يكلّف القارئ       هّواري ماّدة تفسري  عـرض هود بن حمكّم اهل      .11
 .نصبا وال تعبا، فهو يصلح للمبتدئني

هلود بن حمكّم اهلّواري جهدا معتربا يف التفسري، حيث يعترب كذلك من مؤّسسي              .12
املـنهج الـنظري األثري، إالّ أنّ تفسريه ظلّ مغمورا يف خزائن شيوخ اإلباضية ومل               

 م1990ق األستاذ باحلاج بن سعيد شريفي سنة         يد اǂقّ  خيـرج إىل الـّنور إالّ على      
 .ليكون متداوال بني طلبة العلوم اإلسالمية وغريهم
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يت الكتاب حقّه من    ي تّوصل إليها البحث، وال أدّعي أّني وفّ        بعض النتائج التّ   اهـذه إذ  
ثا  كل جانب من اجلوانب اليت عرضتها ميكن أن يكون حب          الدراسة والبحث يف منهجه، ألنّ    

 .مستقالّ
    فـأرجو أن أكـون وفقت ولو جزءا صغريا يف هذا اŎال، ألضيف لبنة يف الدراسات                

 .بهالقرآنية ألنّ الكمال هللا سبحانه وتعاىل وما توفيقي إالّ 
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117 151 … Ψ⊆<∏Σ⇒Τφ♠ ℑ γ‡ΣΤ∏ΣΤ∈ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ≤Ω⊃ς ð ̂∅ΘΣ≤√≅…...≈ 

62 160 … ⇐ΜΞ… Σ¬Σ{⌠≤〉±⇒ΩΤÿ ϑðΣ/≅… ð„ΤΩΤ⊇ ð Ψ̂√†Ω∅ ∃⌠¬Ρ∇ς√...≈ 

257 161  … †Ω∨Ω Ω⇐†ς Θ∴Ψ‰Ω⇒Ψ√ ⇐Κς… &ΘΩΣ⊕ΩΤÿ ….≈ 

158 166-167 ……Ω¬ς∏⊕Ω∼Ψ√Ω Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…....≈ 

  ņȺȱǟǒǠøøøȆ  
228 ،268 7 … Ξ†Ω–ΘΞ≤∏ΠΨ√ τˆ∼Ψ±ΩΤ⇓ †ΘΩ∧ΘΨ∨ ð∉Ω≤ΩΤ γ⇐…ΩŸΨ√.Ω<√≅… Ω⇐ΣΤŠΩ≤πΤΤ∈ςΚ‚≅…Ω...≈ 

264 ،267 8  … …ς′ΞΜ…Ω Ω≤Ω∝Ωš Ω◊Ω∧π♥Ψ⊆<√≅… Ν…Ρ√ΟΚΡ… υΩΤŠ⌠≤Σ⊆<√≅…...≈ 

182 ،264 11 …  … ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ ψΠς√ ⇑Ρ∇Ωÿ ΙΣΠς√ βŸς√Ω ,ΙΣΩΤ’Ξ⁄ΩΩ Σ…ΩΩΤŠΚς…..≈ 

120 17 … †Ω∧Πς⇓ΞΜ… Σ◊φΤΤΤΤΤΤŠΠς√≅… ς∏Ω∅ ϑðΨ/≅… φ⇔ΤÿΨϒΠς∏Ψ√...≈ 

183 23 …… Σ¬Σ|ΣΤΗΤΩΠς∨ΡΚ…Ω ⌡ΨΗΤΠς√≅… ¬Ρ∇ΩΤ⇒⊕Ω∂⁄ςΚ…...≈ 

185 24 … ! 〉ŒΗΤΩΤ⇒Ω±™Σ∧<√≅…Ω Ω⇑Ψ∨ Ψ∫:†Ω♥ΠΨ⇒√≅…...≈ 

58 ،183 25 … ⇑Ω∨Ω ¬Πς√ ⊗ΤΨ≠ΩΤ♥Ωÿ ¬Ρ∇⇒Ψ∨ ‚Ζς≡...≈ 

128 ،189 33 … ωΘΣ|Ψ√Ω †φΤΤΤΤΤ⇒<∏Ω⊕Ω– ƒΨ√.ΩΩ∨ †ΘΩ∧Ψ∨ ð∉Ω≤ΩΤ γ⇐…ΩŸΨ√.Ω<√≅…...≈ 

224 69 … ⇑Ω∨Ω Ξ⊗ΤΨ≠Σÿ ϑðΩ/≅… ΩΣ♠ΘΩ≤√≅…Ω...≈ 

54  ،177 78-79 … †Ω∧ΩΤ⇒ΤÿςΚ… Ν…ΣΤ⇓Ρ∇ΩΤ Σ¬ΠΡ∇Ξ⁄ŸΤΣÿ 〉‹Ω∧<√≅…...≈ 

150 83 …… ð‚ς√Ω Σπ∝ΩΤ⊇ ϑðΨ/≅… ¬Ρ∇∼ς∏Ω∅ ΙΣΣΤΩ∧šΩ⁄Ω...≈ 

135 92 … †Ω∨Ω φ†ς ∴⇑Ψπ∨Σ∧Ψ√ ⇐Κς… ΩΣπΤ⊆Ωÿ †[ΤΤ⇒Ψπ∨Σ∨...≈ 

227 94 … †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ …ς′ΞΜ… ψΣΤΤŠΩ≤Ω∂ ℑ Ξ∼Ψ‰φΤΤ♠ ϑðΨ/≅…...≈ 

187 101-102 … …ς′ΞΜ…Ω ¬ΣΤΤŠΩ≤Ω∂ ℑ Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… ð♦∼ς∏ΩΤ⊇ ψΡ∇∼ς∏Ω∅ ε—†ΤΩΤ⇒Σ–....≈ 

184 ،187 103 … …ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ 〉ψΣΤ∼ð∝ΩΤ∈ Ω〈λς∏ΥφΤΤ±√≅… Ν…Σ≤Σ{<′≅†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅…...≈ 

222 105 … :†ΤΠς⇓ΞΜ… :†ΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… ð∠∼ς√ΜΞ… ð Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅…...≈ 
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197 143 … Ω⇐κΨŠΩϒΤŠΩϒΘΣ∨ Ω⇐κΩŠ ð∠Ψ√.ς′...≈ 

  ǥدøøøøøøøǝǠƫǟ 
197 ،228 3 … .... Ω⁄κΤΩ∅ ξ∪ΨΤ⇓†Ω•ΩΣ∨ ∗ξψ<’γ‚γΠ...  ≈ 

57 ،222 5 … Ω⋅⌠Ω∼<√≅… ΘΩΨšΚΡ… Σ¬Ρ∇ς√ ∃ΣŒΗΤΩΤ‰ΘΨ∼ϑð≠√≅…...≈ 

190 ،201 6 …..ςΚ… Σ¬ΣΤ⌠♥Ω∧ΗΤΤς√ ƒ∫:†φΤΤ♥ΠΨ⇒√≅… ⌠¬ς∏ΩΤ⊇ Ν…ΣŸΨ•ΩΤ _∫:†Ω∨...≈ 

110 12 … ! ŸΩ⊆ς√Ω ΩϒΩςΚ… ϑðΣ/≅… Ω⊂ΗΤΩ‘∼Ψ∨ ⌡Ψ⇒ΩΤŠ ΩÿΨ∫;.Ω≤Τ⌠♠ΜΞ…...≈ 

119 ،189 33 … †Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… Ν…Σ;.ð∞ΤΩ– Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐ΣŠΞ⁄†µµΩ〉š ϑðΩ/≅… ΙΣςΤ√Σ♠Ω⁄Ω...≈ 

171 37 … φΣŸÿΞ≤ΣΤÿ ⇐Κς… Ν…Σ–Σ≤πΩΤÿ Ω⇑Ψ∨ Ψ⁄†Πς⇒√≅… ...≈ 

250 38 : … Σ… Νϖ…Σ⊕ς≠<∈≅†ΩΤ⊇ †Ω∧ΣΩΤÿΨŸΤÿςΚ…...  ≈ 

136 43  … ð∪∼Ω{Ω ð∠ΩΤ⇓Σ∧ΠΨ∇Ω™ΣΤÿ 〉ψΣ∑ΩŸ⇒Ψ∅Ω Σ◊ΗΤΩ⁄⌠Πς√≅…...≈ 

253 ،262 44  … :†ΠςΤ⇓ΞΜ… †Ω⇒<√Ω∞⇓ςΚ… Ω◊ΗΤΩ⁄⌠Πς√≅… †φΤ∼Ψ⊇ _ŸΤΣ∑...≈ 

192 45 … †ΩΤ⇒‰ΩΤΩ{Ω ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ :†φΤ∼Ψ⊇ ΘΩ⇐Κς… ð♦πΤ⊃Πς⇒√≅… Ξ♦πΤ⊃Πς⇒√≅†ΨΤŠ...≈ 

196 48 … ... ΘωΡ∇Ψ√ †Ω⇒<∏Ω⊕Ω– ⌠¬Ρ∇⇒Ψ∨ _◊Ω∅⌠≤Ψ→ †_ΤΤ–†Ω⇒ΤΨ∨Ω....  ≈ 

122 67 … ! †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ΣΣ♠ΘΩ≤√≅… <⊗ΤΠΨ∏ΩΤŠ :†Ω∨ ΩΞ∞⇓ΚΡ… ð∠∼ς√ΜΞ… ⇑Ψ∨ ð∃∠ΨΘΤŠΘΩ⁄...≈ 

251 89  … … Σ⋅†Ω∼Ψ±ΩΤ⊇ Ψ◊ΩΤ‘ΗΤΤς∏ΩΤ’ ξζ&†ΘΩΤÿΚς…...  ≈ 

ȳǠȞøøøøøøȹɉǟ 
60 27  … ⌠Τς√Ω υϖΩ≤ΩΤ <′ΞΜ… Ν…Σ⊃ΨΤ∈Σ ς∏Ω∅ Ξ⁄†Πς⇒√≅…... ≈ 

274 44 … ... υϖΠςΩš …ς′ΞΜ… Ν…ΣšΞ≤ΩΤ⊇ :†Ω∧ΨŠ Νϖ…ΤΣΡΚ…... ≈ 

266 68 … …ς′ΞΜ…Ω ðŒΤÿςΚ…Ω⁄ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐Σ∂µµΣð ⌡Ψ⊇ †Ω⇒ΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫... ≈ 

125 73 … ΩΣ∑Ω ΨϒΠς√≅… Ω⊂ς∏Ω γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… Ω≥⁄ΚΚς‚≅…Ω ∃γϑ⊂Ω™<√≅†ΨŠ... ≈ 

286 80 … ΙΣΘΩ–:†ΤΩšΩ Ι&ΣΣ∨⌠ΤΩΤ∈.... ≈ 
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150 89-90 … ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Σ¬ΣΗΤΩΤ⇒∼ΤΩΤ…ƒ∫ ð Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅… ðψ<∇Σ™<√≅…Ω... ≈ 

257 91  … … ΙΣΤΩ⇓ΣΤ∏Ω⊕µð– ð♦∼Ψ≡…Ω≤ΩΤ∈... ≈ 

276 98 …... Θβ≤Ω⊆ΩπΤ♥Σ∧ΩΤ⊇ %β℘Ω ⌠ΤΩπΤ♥Σ∨Ω... ≈ 

227 122 … ⇑Ω∧ς ΙΣΣΤ∏ΩΤ‘ΘΩ∨ ℑ γŒΗΤΩ∧Ρ∏ϑ〉ℵ≠√≅…... ≈ 

169 128 … ... Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ :†φΤ∼Ψ⊇ ‚ΠςΜΞ… †Ω∨ ƒ∫:†φΤΤ→ %ϑðΣ/≅…...   ≈ 

213 134 … ΥφΜΞ… †Ω∨ φΣŸφΤΤΤ∅ΣΤ ∃ξ‹‚ςΚð... ≈ 

252 139  … Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈Ω †Ω∨ ℑ γ⇐Ρ≠ΣΤŠ ΨΨϒΗΤφΤΤΤ∑ γψΗΤΩ⊕Τ⇓ςΚ‚≅… β◊φΤΤ±Ψ√†Ω ... ≈ 

121 ،272 145 … ΣΤ∈ ϑð:‚ 〉ŸΨ–ςΚ… ℑ :†Ω∨ ƒΨšΡΚ… ϑðς√ΞΜ…... ≈ 

118 151  … ! ΣΤ∈ Νπ…ΩΤ√†Ω⊕ΩΤ ΣΤςΚ… †Ω∨ Ω⋅ΘΩ≤Ωš ⌠¬Σ|ΘΣŠð⁄... ≈ 

206 153 … ΘΩ⇐Κς…Ω …ΩϒΗΤΩ∑ Ψ≡.Ω≤γ″ †_∧∼Ψ⊆ΩΤ♥ΣΘ∨… ≈ 

ȣǟرøøøøøȝɉǟ 
60 8 … Σ⇐ƒΩ<√≅…Ω ]ϒΜΞΩ∨Ωÿ &ΣΘ⊂Ω™<√≅…...≈ 

110 23 … ð‚†ΩΤ∈ †ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ :†ΤΩΤ⇒∧ς∏ðℵ≡ †ΩΤ⇒Ω♥Σ⊃⇓ςΚ…...≈ 

207 ،208 54 … ΥφΜΞ… Σ¬Ρ∇ΘΩŠð⁄ ϑðΣ/≅… ΨϒΠς√≅… Ω⊂ς∏Ω γ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… ð≥⁄ΚΚς‚≅…Ω...≈ 

275 95 … ......¬ΣΗΤΩΤ⇓πϒΩςΚ†ΩΤ⊇ ⊥◊ΩΤπ⊕ΩΤŠ....≈ 

251 100  … ψς√ΩΚς… ΨŸΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ φΣΤ’Ξ≤Ωÿ ð≥⁄ΚΚς‚≅… …≈ 

200 139 … ΘΩ⇐ΜΞ… Ψ∫:‚ΩΣð;ΗΤ∑ χ⁄ΘΩιΤΩΣ∨ †ΘΩ∨ ¬Σ∑ Ψ∼Ψ⊇...≈ 

62 143  … †ΘΩ∧ς√Ω ƒ∫:†φΤΤΤ– υΩ♠Σ∨ †Ω⇒ΨΗΤΩ⊆∼Ψ∧Ψ√...≈ 

64 158 … ΣΤ∈ †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ 〉♣†Πς⇒√≅… ΨΠ⇓ΜΞ… ΣΣ♠Ω⁄ ϑðΨ/≅…...≈ 

132 163 … ¬Σ<∏ΛΩΤΤπΤ♠Ω Ξ⇑Ω∅ Ψ◊ΤΩΤÿ⌠≤Ω⊆<√≅… ... ≈ 

177 179 … ŸΩ⊆ς√Ω †ΩΤ⇓Κ<…Ω⁄Ω′ ðψΠς⇒ΩΩ•Ψ√ …_⁄κΨ‘Ω{ φ⇔ΨΘ∨ ΘΞ⇑Ψ•<√≅… ∃Ξ♦⇓‚ΞΜ≅…Ω...≈ 



 فهرƻ اǿيات القرƋنية

 326

156 180 … ΨΠς∏Ψ√Ω Σ∫:†Ω∧♠ΚΚς‚≅… υΩ⇒π♥Σ™<√≅…...≈ 

ȯǠøøøøøøȦȹɉǟ 
228 7 ، 8 … ... ΣŸÿΞ≤ΣΤÿΩ ϑðΣ/≅… ⇐Κς… ςΠ⊂Ψ™ΣΤÿ ςΠ⊂Ω™<√≅…...≈ 

133 24 … †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…Σ‰ΤΤ∼Ξ•ΩΤ♠≅… ΨΠς∏Ψ√...≈ 

265 41  … ! Νϖ…Σ∧ς∏∅≅…Ω †Ω∧ΠςΤ⇓Κς… ¬ΣΤ∧Ψ⇒ΩΤ∅ ⇑ΨΘ∨ ξ∫πΩ→...≈ 

223 73 … Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω   Ν…Σ≤Ω⊃Ω{  ¬ΣΣ∝⊕ΩΤŠ  Σ∫:†φΤΤΤΤ∼Ψ√ςΚ…  &∴×⊕ΩΤŠ...≈ 

ņǪȱǟǦøøøøøǣɀ 
263 5 … …ς′ΜΞ†ΩΤ⊇ Ωœς∏Ω♥⇓≅… Σ≤ΣπΤ→ΚΚς‚≅… Σ⋅Σ≤Σ™<√≅…...≈ 

199 8 … … ‚Ω Ν…Σ‰ΣΤ∈⌠≤ΩΤÿ ⌠¬Ρ∇∼Ψ⊇ ϑ‚⊥ΜΞ… ‚ΩΩ _&◊ΘΩΤ∨Ψ′...≈ 

234 29 … Ν…ΣΤ∏ΨΗΤΩΤ∈ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ‚Ω φΣ⇒Ψ∨ΣΤÿ ϑðΨ/≅†ΨŠ...≈ 

117 31  … Νϖ…ΣϒΩΠςΤ≅… ⌠¬Σ∑Ω⁄†φΤΤΤ‰ΤšΚς… ⌠¬ΣΩ⇒ΗΤΩΤ‰Τ∑Σ⁄Ω †_ΤΤŠ†φΤΤΤΤŠ⁄ςΚ…...≈ 

281 45  … †Ω∧Πς⇓ΞΜ… ð∠ΣΤ⇓ΨϒΛΤΤΩπ♥ΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ‚Ω φΣ⇒Ψ∨ΤΣÿ...≈ 

166 54 …  …‚ΩΩ Ω⇐Σ⊆Ψ⊃⇒ΣΤÿ ‚ΠςΜΞ… ⌠¬Σ∑Ω Ω⇐Σ∑Ξ≤ΗΤΤð ≈(54) 

210 55 … ð„Τς⊇ ð∠‰Ψ•⊕ΣΤ ψΣΡ√.Ω∨Κς…...≈ 

236 60 … ! †Ω∧Πς⇓ΞΜ… 〉ŒΗΤΩΤ∈ΩŸΘΩ±√≅… Ψ∫:…Ω≤Ω⊆Σ⊃<∏Ψ√ Ξ⇐κΨ∇φΗΤΤΤ♥Ω∧<√≅…Ω...≈ 

164 124 … ... †ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ⊇ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ⌠¬ΣΤΩ …Ω∞ΩΤ⊇ †_Τ⇒ΗΤΩ∧ÿΜΞ…...≈ 

217 128-129 … ŸΩ⊆ς√ ⌠¬Σ{ƒ∫:†Ω– χΣ♠Ω⁄ ⌠⇑ΨΘ∨ ⌠¬Σ|Ψ♥Σ⊃⇓Κς…...≈ 

Ȅøøøøøøøȹɀي 

173 26 … ! Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√ Ν…Σ⇒Ω♥šΚς… υΩ⇒π♥Σ™<√≅… ∃β〈Ω †ΩΤÿΞƒΩ…≈ 

ǻɀøøøøøøøøȽ 



 فهرƻ اǿيات القرƋنية

 327

111 20 … ....†Ω∨Ω Ν…ΣΤ⇓†Ω{ Ω⇐Σ≤Ψ±‰ΤΣΤÿ ≈(20) 

 ≈...Ξ⊗Ω⇒π″≅…Ω ð∠<∏Σ⊃<√≅… †Ω⇒Ψ⇒Σ∼Τ∅ςΚ†ΨŠ … 40 إىل 37 112

258 41  … ! Ω†ΩΤ∈Ω Ν…Σ‰ΤΩ{⁄≅… †φΤΤΤ∼Ψ⊇ γψπ♥ΨΤŠ ϑðΨ/≅…...≈ 

250 46 … … .ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… εΩ∧Ω∅ Σ⁄κΤΩΤ∅ ∃ω˜Ψ∏ΗΤΩ″....  ≈ 

211 73 … πŒς√†ΩΤ∈ υϖΩΩΤ∏ΤÿΩΗΤΩΤÿ ΣŸΨ√Κς…ƒ∫ η†ΩΤ⇓ςΚ…Ω βƒΣ•Ω∅...≈ 

170 108 … ! †ΘΩ∨Κς…Ω Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣŸΨ⊕ΤΣ♠ Ψ⊃ΩΤ⊇ Ψ◊Πς⇒ΤΩ•<√≅… Ω⇑ÿΨŸΨ∏ΗΤΩΤ †φΤΤΤ∼Ψ⊇...≈ 

Ȥøøøøȅɀي 
200 2 … :†ΤΠς⇓ΞΜ… ΣΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… †[ΤΤ⇓…ƒ∫⌠≤ΣΤ∈ †⊥Θ∼ΨΤŠΩ≤Ω∅...≈ 

144 24 … ŸΤΩ⊆ς√Ω πŒΘΩ∧Ω∑ −∃ΨΨŠ ΘΩ¬Ω∑Ω †ΩΨŠ...≈ 

64 92  … Ω†ΩΤ∈ ‚Ω ðˆÿΞ≤πΤΤ‘Ω Σ¬Ρ∇∼ς∏Ω∅ ∃Ω⋅Ω∼<√≅…...≈ 

ņرȱǟدøøøøøøȝ 
250 11 … ΙΣςΤ√ τŒΗΤΩΤ‰ΠΨ⊆Ω⊕Σ∨ ?⇑ΨΘ∨ Ξ⇐κΤΩŠ ΨΤÿΩŸΩΤÿ ⌠⇑Ψ∨Ω −ΨΨ⊃<∏Ω...≈ 

222 ،232 31 … ς√Ω ΘΩ⇐Κς… †_ΤΤ⇓…ƒ∫⌠≤ΣΤ∈ π‹Ω⁄ΠΨκΤΣ♠ ΨΨΤŠ 〉†Ω‰Ξ•<√≅…...≈ 

ȴøøøøøøøɆȽǟرǣǙ 
232 28 : … ! ⌠¬ς√Κς… Ω≤ΩΤ ς√ΞΜ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ√ΠςŸΩΤŠ ðŒΩ∧⊕Ψ⇓ ϑðΨ/≅… …_≤Τ⊃Σ....  ≈ 

124 38  … :†ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ ð∠Πς⇓ΜΞ… 〉ψΩΤ∏⊕ΩΤ †Ω∨ Ψ⊃πΤΣΤ⇓ †Ω∨Ω %Σ⇑Ψ∏⊕ΣΤ⇓...≈ 

257 46  …… ⇐ΜΞ…Ω φ†ς ⌠¬Σ∑Σ≤<∇Ω∨ ΩΣ∞ΩΨ√ Σ⇒Ψ∨ 〉†Ω‰Ψ•<√≅… ≈(46) 

 øøøøøøǲƩǟر
170 2 … †Ω∧ΩΤŠΘΣ⁄ ΘΣ ΩΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ≤Ω⊃Ω{...≈ 

133 16  … ŸΩ⊆ς√Ω †Ω⇒<∏Ω⊕Ω– ℑ Ψ∫:†Ω∧ΥφΤΤ♥√≅… †_–Σ≤ΣΤŠ...≈ 

117 88 … ‚Ω ΘΩ⇐ΠςŸΣ∧Ω ð∠∼ΩΤ⇒∼ΩΤ∅ υς√ΞΜ… †Ω∨ †ΩΤ⇒⊕ΠςΩΤ∨ ,−ΨΨΤŠ †_–.ΩƒΚς…...≈ 
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ņȺȱǟȰøøøøøǶ 
206 ،272 24 …  …Ν…;ΡΤ√†ΩΤ∈ Σ⁄κΨ≠ΗΤΤΩ♠ςΚ… φκΨ√ΠςςΚ‚≅… ≈(24) 

108 44 … γŒΗΤΩΤ⇒ΘΨΤ∼Ω‰<√≅†ΨŠ Ξ%≤ΣΤŠΘΣ∞Τ√≅…Ω :†ΩΤ⇒<√Ω∞⇓Κς…Ω ð∠∼ς√ΜΞ… Ω≤Τ{ΠΨϒ√≅…...≈ 

261 101  … …ς′ΞΜ…Ω :†ΩΤ⇒<√ΠςŸΩΤŠ ⊥◊ΤΩΤÿ…ƒ∫ φ†Ω|Πς∨ ξ∗◊ΤΤΩÿ…ƒ∫...≈ 

ǒǟرøøøøøøøȅɋǟ 
273 3 …......φ†ς …_Ÿ‰ΤΩ∅ …_⁄Ρ∇Ω→ ≈(3) 

113 12  … †ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω ΩΤ∼ΤΠς√≅… Ω⁄†ΩΤΠς⇒√≅…Ω γ∃⇐κΤΩΩÿ…ƒ∫...≈ 

163 19 … ... ΩΣ∑Ω χ⇑Ψ∨Σ∨…  ≈ 

224 73 … ⇐ΜΞ…Ω Ν…Σ †Ω{ ð∠ΩΤ⇓Σ⇒Ψπ⊃Ω∼ς√…  ≈ 

126 ،189 ،202 78 … γψΨ∈ςΚ… Ω〈λς∏ϑð±√≅… γ∉ΣΤ√ΣŸΨ√ Ξ♦∧Πς↑√≅…...≈ 

214 88 … ΣΤ∈ Ξ⇑ΜΞΠς√ γŒΩ⊕Ω∧ΩΤ–≅… 〉♦⇓‚ΞΜ≅… ΘΣ⇑Ψ•<√≅…Ω...≈ 

285 96 … ΣΤ∈ υΩ⊃Ω{ Ψϑð/≅†ΨŠ …Ω=Ÿ∼ΤΤΞΤΩ→...≈ 

215 106 … †_Τ⇓…ƒ∫⌠≤ΤΣΤ∈Ω ΣΗΤΩΤπ⇒∈Ω≤ΩΤ⊇ ΙΣςΚ…Ω≤πΤ⊆ΩΨ√ ς∏Ω∅ Ξ♣†ΘΩ⇒√≅…...≈ 

225 110 …… Ξ‚ΩΩ ⌠≤ΤΩðµ– ð∠Ψð„Ω±ΨŠ...≈ 

ȾكȱǟøøøøøȤ 
ΣŸ∧Ω™<√≅… ΨΠς∏Ψ√ ϖΨϒΠς√≅… ΩΩ∞⇓Κς… υς∏Ω∅ ΨΨŸ⌠‰ΤΩ∅ ð … 6 إىل 1 103 Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅…...≈ 

223 23-24 … ‚ΩΩ ΘΩ⇑ς√Σ⊆ΩΤ ]∫πΝ†Ω↑Ψ√ ΨΤΠ⇓ΜΞ… βΨ∅†ΩΤ⊇ ð∠Ψ√.ς′ …[ŸΩ∅...≈ 

250 ،259 63 … … :†Ω∨Ω Σ∼Ψ⇒ΗΩ♥⇓ςΚ… ‚ΠςΜΞ… Σ⇑ΤðΗΤ≠∼ϑð↑√≅… ⌠⇐Κς… Ι&ΣΩ≤Σ{<′ςΚ… …≈ 

127 86  … υϖΠςΩš …Ω′ΞΜ… Ω⊗ς∏ΩŠ ð‡Ξ≤<⊕Ω∨ Ξ♦∧Πς↑√≅…...≈ 

167 87 … Ω†ΩΤ∈ †ΘΩ∨Κς… ⇑Ω∨ ðψς∏ðℵ≡ ð∩⌠Ω♥ΩΤ⊇ ΙΣΣΤŠΠΨϒΩ⊕ΣΤ⇓...≈ 

ȴøøøøøøøريȵ 
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Ρ<′≅…Ω ℑ γ≥⌠ … 32 إىل 16 99، 97 Η̂ΤΩΤγ∇<√≅… Ω¬ΩΤÿ⌠≤ΤΩ∨...≈ 

139 58 … ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω¬ΩΤ⊕Τ⇓ςΚ… ϑðΣ/≅… ¬Ξ∼Τς∏Ω∅ Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇑ΓϑγΤΤ∼Ψ‰Πς⇒√≅…...≈ 

281 59  … ! ð∪ΩΤ∏ΩΩΤ⊇ ?⇑Ψ∨ ⌠¬Ψ∑ΨŸ⊕ΩΤŠ ε∪<∏Ω...≈ 

 ≈...…≅√>∧Ω⋅⌠ΩΤÿ Σ≤Σ↑ðµš Ω⇐κΨ⊆ΠςΣ …  90 إىل 85 101

ȼøøøøøøøøøȕ 
258 15  … ΘΩ⇐ΜΞ… Ω◊Ω∅†ΥφΤΤ♥√≅… δ◊Ω∼ΨΤ…ƒ∫...≈ 

274 76 … 〉ŒΗΤΠς⇒ΤΩ– ξ⇐ŸΤΩ∅ ….≈ 

257 128 … ⌠¬ς∏ΩΤ⊇ςΚ… ΨŸΩΤÿ ⌠¬Σς√ ⌠¬ς †ΩΤ⇒<∇ς∏∑ςΚ… ¬Σς∏‰ΤΩΤ∈...≈ 

272 132 … ... ⁄Ψις≠π″≅…Ω ∃†Ω∼ς∏Ω∅ ‚Ω ð∠ΣΤ∏ΛΩΤΤ⌠♥ΩΤ⇓ ∃†_Τ∈πƒΨ⁄ ... ≈ 

ǒǠøøøøɆǤȹɉǟ 
113 30 … ψς√ΩΚς… Ω≤ΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ϖΝ…Σ≤Ω⊃ς ΘΩ⇐Κς… Ψ‹Ω.ΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅…...≈ 

113 32  … †ΤΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω ƒ∫:†Ω∧ΘΩ♥√≅… †_Τ⊃πΤ⊆Ω♠...≈ 

111 102 … ‚Ω φΣ⊕Ω∧♥ΩΤÿ ∃†ΩΩ♥∼Ψ♥Ωš...≈ 

ǰøøøøøƩǟĉ 
171 22 … :†Ω∧Πς∏Σ{ Νϖ…Σ …Ω⁄Κς… ⇐Κς… Ν…Σ–Σ≤πΩΤÿ †Ω⇒ΤΨ∨...≈ 

65 28 … Ν…ΣŸΩπΤ↑ΩΤ∼ΠΨ√ Ω⊗ΤΨ⊃ΗΤΩΤ⇒ΤΩ∨ ⌠¬Σς√...≈ 

123 33 … ψΡ∇ς√ †Ω∼Ψ⊇ Σ⊗ΤΨ⊃ΗΤΩ⇒ΤΩ∨ υϖς√ΞΜ… ωΩ–Κς… ⊥Θ∧Ω♥ΤΘΣ∨...≈ 

213 51 … Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω Ν…⌠Ω⊕Ω♠ ⌡Ψ⊇ †Ω⇒ΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫ Ω⇑ÿΞ∞Ψ•ΗΤΩ⊕Σ∨ …≈ 

148 ،225 52-53 … :†Ω∨Ω †ΤΩΤ⇒<∏φΤΤ♠⁄ςΚ… ⇑Ψ∨ ð∠Ψ∏‰ΤΩΤ∈ ⇑Ψ∨ ξΣ♠ΩΘ⁄ ‚ΩΩ ϑ∴Ψ‰ΩΤ⇓...≈ 

24 ،187 ،266 78 …... Ν…Σ∧∼Ψ∈ςΚ†ΩΤ⊇ Ω〈λς∏ΥφΤ±√≅… Ν…Σ…ƒ∫Ω Ω〈λΤΩ{ΘΩ∞√≅… ≈(78)… 
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ȷɀøøøøøȺȵǘƫǟ 
112 26  … :†Ω⇒Τ∼ΤΩšςΚ†ΩΤ⊇ Ψ∼Τς√ΜΞ… γ⇐Κς… Ξ⊗Ω⇒π″≅… ð∠<∏Σ⊃<√≅…...≈ 

258 60 … Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω Ω⇐ΣΤΣΤÿ :†Ω∨ Ν…ΩΤ…ƒ∫...  ≈ 

ĉøȺȱǟǿɀøøøøøø 
253 1  … Σ◊Ω∼Ψ⇓…Πς∞√≅… Ψ⇓…Πς∞√≅…Ω Ν…ΣŸΨ∏–≅†ΩΤ⊇ ΘΩΡ ξŸΤΨš.Ω †Ω∧Σ⇒ΨΘ∨...≈ 

184 2 … … ‚ΩΩ ψΣ{ϒΣΚ<†ΩΤ †Ω∧ΞΞŠ β◊ΩΤ⊇<Κ…Ω⁄ ℑ Ξ⇑ÿΨ  ϑðΨ/≅…...≈ 

185 3 … Ψ⇓…Πς∞√≅… ‚Ω Σ˜Ψ|⇒ΩΤÿ ‚ΠςΜΞ… Ζ◊Ω∼Ψ⇓…Ωƒ ςΚ… ⊥◊ðΞ≤π↑Σ∨...≈ 

 ≈...…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω Ω⇐Σ∨⌠≤ΩΤÿ ⌠¬ΣΩ–.ΩƒςΚ …  9 إىل 6 277

ȷǠøøøøøøȩرȦȱǟ 
272 60 … ... Ν…ΣŸΣ•♠≅… Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤∏Ψ√ Ν…Ρ√†ΩΤ∈ †Ω∨Ω Σ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅…...≈ 

ǒǟرøøøȞȊȱǟ 
253 56 … †ΠςΤ⇓ΜΞ…Ω }⊗∼Ψ∧Ω•ς√ Ω⇐Σ⁄ΨϒΗΤΩš ≈(56) 

194 195 … ]⇐†Ω♥Ψ∏ΨŠ ϑωΨΤŠΩ≤Ω∅ ω⇐γκ‰ΣΘ∨ ≈(195) 

ņȺȱǟȰøøøøøȶ 
290 82  … ! …ς′ΞΜ…Ω Ω⊗ς∈Ω Σ⌠ς⊆<√≅… ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅...≈ 

116 87 … Ω⋅⌠ΩΤÿΩ ΣœΩ⊃⇒ΣΤÿ ℑ Ξ⁄ϑ〉±√≅…...≈ 

163 89 … ⇑Ω∨ ƒ∫:†ΤΤΩ– Ψ◊Ω⇒Ω♥Ω™<√≅†ΨΤŠ...≈ 

ȌøøøȎقȱǟ 

199 28 … Ω†Ω∈ Ω∠Ψ√.Ω′ ΨΤ⇒∼ΩΤŠ ∃Ω∠ΩΤ⇒Τ∼ΩΤŠΩ...≈ 

ǧɀøøøǤكȺȞȱǟ 
233 11 … .. .ΘΩ⇑Ω∧ς∏⊕ΩΤ∼ς√Ω φκΨ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅… ≈(11) 
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234 46 … ! ‚ΩΩ Νϖ…ΣΤ√ΨŸΗΤΤΩ•ΣΤ ðΤΤ∑ςΚ… γ Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅…...≈ 

ņرøøøøȱǟȳو 
112 25 … ⌠⇑Ψ∨Ω ,−ΨΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫ ⇐Κς… Ω⋅Σ⊆ΩΤ Σ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… 〉≥⁄ΚΚς‚≅…Ω...≈ 

90 30  … ψΨ∈ςΚ†ΩΤ⊇ ð∠Ω–Ω Ξ⇑ÿΠΨŸ∏Ψ√ &†_ΤΤ⊃∼ΤΨ⇒Ωš...≈ 

251 39  … … Ν…ΩΣΤŠ⁄ΩκΤΠΨ√ ⌡Ψ⊇ Ξ.ΩπΤΤ∨Κς… Ξ♣†Πς⇒√≅…...≈ 

ņȆȱǟǥدøøøøøǲ 
160 4 …… ϑðψΡ’ υΩΩπΤ♠≅… ς∏Ω∅ ∃Ξ↔⌠≤ΤΩ⊕<√≅…...  ≈ 

ǡǟȂøøøǵɉǟ 
227 33 …… †Ω∧Πς⇓ΞΜ… ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ð Ψ̂∑<ϒΣ∼Ψ√ Σ¬Σ|⇒Ω∅ ð♦–ΘΞ≤√≅…...≈ 

162 35 … ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇐κΨ∧Ψ∏π♥ΤΣ∧<√≅… γŒΗΤΩ∧Ψ∏Τ♥Σ∧<√≅…Ω...≈ 

149 37 … <′ΜΞ…Ω ΣΣ⊆ΩΤ ϖΨϒΠς∏Ψ√ Ω¬ΩΤπ⊕⇓ςΚ… ϑðΣ/≅… Ψ∼Τς∏Ω∅...≈ 

264 49 … †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…ΤΣ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ …ς′ΞΜ… 〉ψΣΤ™ς∇ΩΤ⇓ γŒΗΤΤΩ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…...≈ 

252 50  …...⊥〈ςΚ…Ω≤∨≅…Ω Ζ◊Ω⇒Ψ∨ΤΘΣ∨ ⇐ΜΞ… πŒΩ‰Ω∑Ω †ΩΩ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ ϑγΨ‰ΘΩ⇒∏Ψ√...≈ 

224 53 …  ….†Ω∨Ω Ω⇐†Ω{ ⌠¬Σ|ς√ ⇐Κς… Ν…Σ′<ΣΤ ΩΣ♠Ω⁄...≈ 

ǖøøøøǤȅ 
214 38 … Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω Ω⇐⌠ΤΩ⊕πΤ♥ΩΤÿ ⌡Ψ⊇ †Ω⇒ΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫ Ω⇑ÿΞ∞Ψ•ΗΤΩ⊕Σ∨… ≈ 

 øøøøøȕǠȥر
ΘΩ¬Ρ’ †ΩΤ⇒<’Ω⁄ςΚ… ð …  34 إىل 32 114 Η̂ΤΩΤΨ∇<√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… †ΩΤ⇒∼ΤΩ⊃ð≠″≅…...≈ 

171 36 …  …‚Ω υΩ∝πΤ⊆ΣΤÿ ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ Ν…ΣΣ∧Ω∼ΩΤ⊇...≈ 

Ȅي 
113 51 … ΩœΨ⊃ΣΤ⇓Ω ℑ Ξ⁄ϑ〉±√≅…...≈ 
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204 69 … †Ω∨Ω ΣΗΤΤΩ⇒Τ∧Πς∏Ω∅ Ω≤⊕ΠΨ↑√≅…...≈ 

65 72-73  … ψς√ΩςΚ… Ν…Ω≤ΩΤÿ †ΠςΤ⇓Κς… †ΤΩ⇒πΤ⊆ς∏Ω  ... ≈ 

ǧǠøøøøøȥǠņȎȱǟ 
171 9 … ⌠¬Σς√Ω τ‡…ΩϒΩ∅ } Ψ̂″…Ω ≈(9) 

234 62-63 … ð∠Ψ√.ς′Κς… β⁄κΤΩ ‚ΖΣ∞ΤΠΡ⇓ ⋅Κς… Σ〈Ω≤Ω•Ω→ Ξ⋅ΠΡ∈ΘΩ∞√≅… ≈…(62) 

272 101 … ...Ω†ΩΤ∈ ϑðΩ⇒ΤΣ‰ΗΤΩΤÿ ⌡ΨΠΤ⇓ΜΞ… υΩ⁄ςΚ… ℑ Ψζ†ΩΤ⇒Ω∧<√≅…...≈ 

136 إىل 133 58  … ΘΩ⇐ΜΞ…Ω †_ΤΤ≡ΣΤ√ Ω⇑Ψ∧Πς√ Ω⇐κΨ∏Ω♠⌠≤Σ∧<√≅… (133)...≈ 

160 إىل 158 210 … Ν…ΣΤ∏Ω⊕Ω–Ω ΙΣΩΤ⇒∼ΩΤŠ Ω⇐κΩΤŠΩ Ψ◊ΘΩΤ⇒Ψ•<√≅… &†_ΤΤ‰Ω♥ΩΤ⇓...≈ 

ȋ 
208 5 …  …ΘΩ⇐ΜΞ… …ΩϒΗΤΩ∑ ε∫πΩ↑ς√ τ‡†Ω•Σ∅ ≈(5) 

144 21-24 … Ω∑Ω ð∠ΗΩΤΚς… Ν…ΣΩ‰ΩΤ⇓ γ¬π±Ω<√≅…...≈ 

146 34 … ŸΤΩ⊆ς√Ω †Πς⇒ΤΤΩΤΩΤ⊇ Ω⇑ΗΤΩ∧∼ς∏Σ♠...≈ 

131 86  … ΣΤ∈ :†Ω∨ ψΡ∇Ρ∏ΛΩΤΤΤ♠ςΚ… Ψ∼Τς∏Ω∅ ⌠⇑Ψ∨ ξ≤–ςΚ…...≈ 

ņȂȱǟرøøøøøøøȵ 
194 28 … †[ΤΤ⇓…ƒ∫⌠≤ΣΤ∈ †ΘΖΤ∼ΨΤŠΩ≤Ω∅...≈ 

200 63 … ΙΣΠς√ ΣŸ∼Ψ√†Ω⊆Ω∨ ‹.ΩΗΤΩ∧ΘΩ♥√≅… %Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ω….≈ 

268 64 … ΣΤ∈ Ω⁄κΤΩ⊕ΩΤ⊇ςΚ… ϑðΨ/≅… ϖΠΨΤϖ⇓Σ≤Σ∨<Κ†ΩΤ...≈ 

123 ،160 67  … †Ω∨Ω Ν…Σ⁄ΩŸΩΤ∈ ϑðΩ/≅… ςΠ⊂Ωš −ΨΨ⁄ŸΤΩΤ∈...≈ 

63 ،134 69 … γŒΩΤ∈Ω≤→ςΚ…Ω 〉≥⁄ΚΚς‚≅… Ξ⁄Σ⇒ΨŠ †ΩΘΨΤŠΩ⁄...≈ 

 ȥǠøøøøøøȡر
207 11 …  …†ΩΤπ⇒⊇Ω≤Ω∅≅†ΩΤ⊇ †Ω⇒ΨΤŠΣΤ⇓ΣϒΨŠ...≈ 
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207 12 … ¬Ρ∇Ψ√.ς′ ,ΙΣΠςΤ⇓ςΚ†ΨŠ …ς′ΞΜ… ƒΨ∅Σ  ϑðΣ/≅… ΙΣΩŸšΩ...≈ 

168 18 …  …‚ΩΩ ω⊗∼Ψ⊃Ω→ Σ℘†ς≠ΣΤÿ ≈(18) 

171 49-50 … Ω†ΩΤ∈Ω Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ℑ Ψ⁄†Πς⇒√≅… Ψ◊ΩΤ⇓Ω∞ΩΨ√ ðψΠς⇒ΩΩ–...≈ 

111 71 … Ψ′ΞΜ… ΣΗΤς∏Τ<∅ςΚ‚≅… ⌡Ψ⊇ ⌠¬ΞΨ⊆ΗΤΩΤ⇒∅ςΚ…...≈ 

ǨøøøȲņȎȥ 
126 30 … ΘΩ⇐ΜΞ… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈ †ΩΤ⇒ΘΣΤŠΩ⁄ ϑðΣ/≅…...≈ 

266 34  … … ⌠⊗ΩΤ⊇ ≅… ΨΠς√≅†ΨΤŠ ΩΨ∑ Σ⇑Ω♥šΚς…...  ≈ 

200 44  … ς√Ω ΣΗΤΤΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω– †[ΤΤ⇓…ƒ∫⌠≤ΣΤ∈ †Θ⊥Τ∼Ψ∧Ω•∅ςΚ…...≈ 

ņȊȱǟɁǿɀøø 
156 11 …... ð♦∼Τς√ −ΨΨπ∏‘Ψ∧ς χ∃∫πΤΩ→...≈ 

137 23 … ð∠Ψ√.ς′ ΨϒΠς√≅… Σ≤ΠΨ↑ΩΤ‰Σÿ ϑðΣ/≅… ΣΩ †Ω‰Ψ∅ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫...≈ 

265 37 … Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω Ω⇐Σ‰Ψ⇒ΩΤµµð– Ω≤ΞΜ;ΗΤΤΩ‰Τς γ¬πΤΤΤ’γ‚≅…...≈ 

ņȂȱǟȣرøøøǹ 
113 3  … †ΘΩΤΤ⇓ΞΜ… ΣΗΤΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω– †[Τ⇓.ƒ∫⌠≤ΣΤ∈ †Θ⊥Τ∼ΨΤŠΩ≤Ω∅...≈ 

228 45  … ΛΩΤΤ♠Ω ⌠⇑Ω∨ †ΩΤ⇒<∏φΤΤ♠⁄ςΚ… ⇑Ψ∨ ð∠Ψ∏‰ΩΤ∈...≈ 

111 71  … 〉∩†ς≠ΣΤÿ ¬Ξ∼ς∏Ω∅ ξ∩†Ω™Ψ±ΨŠ ⇑ΨΘ∨ ξ Ω̂∑ς′ ξ∃‡…Ω{Κς…Ω...≈ 

171 77 … Ν…Ω †ΩΤ⇓Ω 〉∠Ψ∏ΗΤΩ∧ΗΤΩΤÿ Ξ×πΤ⊆Ω∼Ψ√ †ΩΤ⇒∼ς∏Ω∅...≈ 

ȷǠøøøøņǹدȱǟ 
130 10-11  … π Ψ̂⊆ΩΤ⁄≅†ΩΤ⊇ Ω⋅Ωÿ Ψ<Κ†Ω Σ∫:†Ω∧ϑðΤ♥√≅… ξ⇐†ΩΣŸΨŠ...≈ 

π … 16 إىل 10 131 Ψ̂⊆ΩΤ⁄≅†ΩΤ⊇ Ω⋅Ωÿ Ψ<Κ†Ω...≈ 

ǦøøøøøɆǭǠƨǟ 
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266 14  … ΣΤ∈ Ω⇑ÿΨϒΠς∏ΠΨ√ Ν…Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ν…Σ≤Ψ⊃πΤ⊕Ωÿ...≈ 

ȣǠøøøøقǵɉǟ 
106 4  … ... ςΚ… ξ〈Ω≤ΗΤςΤ’ςΚ… π⇔ΤΠΨ∨ ]ψ<∏Ψ∅...≈ 

226 15 …  …Ω†ΩΤ∈ ϑγ‡Ω⁄ ⌡Ψ⇒∅ΞƒςΚ… ⌠⇐Κς… Ω≤Ρ∇→ςΚ… ð∠ΩΤΩ∧⊕ΨΤ⇓...≈ 

 øøøøøņȶƮد
285 18 … ΩΩΤ⊇ Ω⇐Σ≤〉ℵ≠⇒Ωÿ ‚ΠςΜΞ… Ω◊Ω∅†ϑð♥√≅…...≈ 

ǴøøøøǪȦȱǟ 
164 4 … ΩΣ∑ ϖΨϒΠς√≅… ΩΩ∞⇓Κς… Ω◊Ω⇒∼Ψ∇ϑð♥√≅… ℑ Ψ‡ΣΤ∏ΣΤ∈ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…...≈ 

ǧǟرøøøøøǲƩǟ 
162 ،163 14 ! ... Ν…;Ρ√ΣΤ∈ †ΩΤ⇒∧ς∏♠ςΚ…....  ≈ 

186 9-10 … ⇐ΜΞ…Ω Ξ⇐†ΩΩ⊃ΜΞ:†ð≡ Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… Ν…ΣΤ∏ΩΤΤΩ<∈≅…...≈ 

ȧ 
58 13 … 〉 Η̂ΤΩ™π″Κς…Ω Ψ◊ς∇ΤÿςΚ‚≅…...≈ 

173 35 …… †Ω⇒ΤÿΩŸς√Ω βŸÿΞ∞Ω∨ ≈(35) 

113 41 … ⌠⊗Ψ∧ΩΤ♠≅…Ω Ω⋅⌠ΩΤÿ Ψ †Ω⇒ΣΤÿ Ψ †Ω⇒Σ∧<√≅…...≈ 

ǎǾȱǟǧǠøøøøيǿǟ 

272 17 … :†ΤΩ∨ ΣŸÿΞ⁄ΡΚ… ¬Σ⇒Ψ∨ ⇑ΨΘ∨ ξ⊄ƒΘΨ⁄   ...≈(57)   
273 19 … ⌡Ψ⊇Ω ⌠¬ΞΨ√.ΩΤ∨Κς… βΘ⊂ΤΩš ΞΜΞ:†Τϑð♥∏ΠΞ√ ΨζΣ≤Τ™Ω∧<√≅…Ω ≈(19) 

ņȺȱǟȴøøøøøǲ 
148 ،226 19-20 … Σ¬ΣΤΤÿƒ∫Ω≤ΩΤ⊇ςΚ… ðŒΗΤΠς∏√≅… υΠς∞Σ⊕<√≅…Ω...≈ 
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 ȱǟقøøøøȶر
197 13 … ΣΗΤΩΤ⇒<∏Ω∧ΩšΩ υς∏Ω∅ Ψ‹…ς′ ω—ΗΩ<√ςΚ… ω≤Σ♠Σ Ω ≈(13) 

ņرȱǟȷǠøøøøøƥ 
 ...ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… ≈(1) … Ω¬Πς∏Ω∅ ð…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… ≈(2)⇔〈 … 4 إىل 1 209

206 12 … ϑ〉 Ω̂™<√≅…Ω Σ′ γ∪π±Ω⊕<√≅… Σ⇐†Ω™ΤÿΘΩ≤√≅…Ω ≈(12) 

159 29 …… ΘΩΡ ]ζ⌠ΤΩÿ ΩΣ∑ ℑ ξ⇐<Κ†Ω→ ≈(29) 

 Ʃǟديøøøøøد
111 11  … ⇔ΩΘ∨ ð…′ ΨϒΠς√≅… 〉≥Ξ≤πΤ⊆Σÿ ϑðΩ/≅… †[∂⌠≤ΩΤ∈...≈ 

ǦøøøøøȱǻǠŎǟ 
263 12-13 … †ΩΠΡΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Νϖ…ΤΣ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ …Ω′ΞΜ… Σ¬ΣΤ∼ΤΩ•ΗΤΩΤ⇓ ΩΣ♠ΘΩ≤√≅…...≈ 

 øøøøȊƩǟر
204 5 … †Ω∨ ψΣΤ⊕ς≠ΩΤ∈ ⇑ΨΘ∨ ]◊Ω⇒∼ΠΨ√...≈ 

226 ،265 7 …  …:†Ω∨Ω Σ¬Ρ∇ΗΩΤ…ƒ∫ ΣΣ♠ΘΩ≤√≅… ΣΣϒΣΩΤ⊇...≈ 

155 22 … ΩΣ∑ ϑðΣ/≅… ΨϒΠς√≅… :‚Ω ΩΗΤς√ΞΜ… ‚ΠςΜΞ… ∃ΩΣ∑...≈ 

156 24 ……Σς√ Σ∫:†Ω∧♠ΚΚς‚≅… &υΩ⇒π♥Σ™<√≅…. ≈(24) 

157 22-24 … ΩΣ∑ ϑðΣ/≅… ΨϒΠς√≅… :‚Ω ΩΗΤς√ΞΜ… ‚ΠςΜΞ… ∃ΩΣ∑ 〉ψΨ∏ΗΤΩ∅ γ ̂∼ΩΤ⊕<√≅… ΨΩ…≈ 

ȷɀøøøøقȥǠȺƫǟ 
166 6 … ε∫:…ƒΩ♠ ψΞ∼ς∏Ω∅ ð‹⌠≤Ω⊃πΤΤ⊕ΩΤ♠ςΚ… ψΣς√ ⋅Κς… ¬ς√ π≤Ψ⊃πΤ⊕Ωπ♥ΩΤ ¬Σς√....≈ 

ņǪȱǟȸøøøøøǣǠȢ 
266 16  … Ν…Σ⊆ΠςΤ≅†ΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… †Ω∨ ¬ΣΤ⊕ς≠ΩπΤ♠≅……≈ 

ǎȖȱǟȧɎøøøø 
127 ،258 ،289 1 … †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ϑ〉Ψ‰ΘΩ⇒√≅… …ς′ΞΜ… 〉ψΣ<⊆Πς∏ð≡ ƒ∫:†φΤΤ♥ΠΨ⇒√≅…...≈ 
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190 2 … ... Ν…ΣŸΞπ→Κς…Ω πΩς′ ξŸΩ∅ ψΡ∇⇒ΨΘ∨...  ≈ 

181 ،191 4 … ΛΨΤΤ;ΗΤΤΠς√≅…Ω Ω⇑π♥ΜΞΩΤÿ Ω⇑Ψ∨ Ξ×∼Ψ™Ω∧<√≅…...≈ 

129 6 … ΘΩ⇑Σ∑Σ⇒Ψ∇♠ςΚ… ⌠⇑Ψ∨ 〉∼ΤΩš ψΣ⇒ς∇Ω♠ ⇑ΨΘ∨ ⌠¬ΣΨŸ–Σ...≈ 

188 7 …  …‚Ω 〉∪ΠΨ∏ς∇ΣΤÿ ϑðΣ/≅… †[♥<⊃ΩΤ⇓ ‚ΠςΜΞ… :†Ω∨ &†ΩΗΩΤ…ƒ∫...≈ 

ņǪȱǟȴøøøøريǶ 
278 10  … ð‡Ω≤Ω∂ ϑðΣ/≅… „Ω‘ΩΤ∨ φ⇔ΤÿΨϒΠς∏ΠΨ√ Ν…Σ≤Ω⊃ς...≈ 

ȬøøøøøȲƫǟ 
159 14 … ‚ςΚς… Σ¬ς∏⊕Ωÿ ⌠⇑Ω∨ Ω⊂ς∏Ω ΩΣ∑Ω 〉∪∼Ψ≠Πς∏√≅… Σ⁄κΨ‰Ω<√≅… ≈(14) 

211 17 …  …Ω⇐Σ∧ς∏⊕ΩΩ♥ΩΤ⊇ ð∪∼Τς Ξ≤ÿΨϒΩΤ⇓ ≈(17) 

ȱǟȴøøøøøøȲق 
201 12 … ω℘†ΠςΤ⇒ΘΩ∨ Ξ⁄κΤΩ<∏ΠΨ√ ]ŸΩΤ⊕Σ∨ ]ψ∼Ψ’Κς… ≈(12) 

198 13 … Ψ>ΘΣΤΣ∅ ΩŸ⊕ΩŠ ð∠Ψ√.ς′ ]ψ∼ΨΤ⇓Ωƒ ≈(13) 

212 44 … ΨΤ⇓⁄ΩϒΩΤ⊇ ⇑Ω∨Ω 〉‡ΠΨϒς∇Σÿ …ΩϒΗΤΩΨŠ ∃ΨÿΨŸΩ™<√≅…...  ≈ 

ǯǿǠøøøøȞƫǟ 
235 24-25 … φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ω ⌡Ψ⊇ ⌠¬ΞΨ√.Ω∨Κς… βΘ⊂Ωš χ⋅ΣΤ∏⊕ΩΘ∨ (24) ... ≈ 

197 36-37 … Ψ†Ω∧ΩΤ⊇ ð⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ≤Ω⊃ς ð∠ς∏Ω‰Ψ∈ Ω⇐κΨ⊕Ψ≠Σ∨ (36)...≈ 

ņȂƫǟȰøøøøȵ 
267 1-2  … †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ ΣΘΨ∨ΘΩ∞Σ∧<√≅… (1)  ΨψΣΤ∈ ΩΤ∼Πς√≅… …≈ 

65 4  … ςΚ…  Ψƒ Ψ∼ς∏Ω∅...≈ 

198 ،200 6 … ΘΩ⇐ΜΞ… Ω◊ΩΛΨ→†ΩΤ⇓ ΞΤΤ∼Πς√≅… ≈(6) 

 ƫǟدøøøǎǭر
217 1 … †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Σ≤ΠΨ’ϑðŸΤΣ∧<√≅…  ≈(1) 
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250 6 … ‚ΩΩ ⇑Σ⇒Τ∧ΩΤ Σ≤Ψ‘<∇ΩΤ♥ΩΤ ≈(6) 

ǎقȱǟǦøøøøøȵǠɆ 
172 23-24 … χΣ–Σ ξϒΤΤΜΞΩ∨Ωÿ δ〈Ω≤Ψ∂†Πς⇓ (22)  ... ≈ 

ȷǠøøøøȆȹɋǟ 
111 4 … :†ΤΠς⇓ΞΜ… †ΩΤ⇓ŸΤΩΤ∅ςΚ… Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<∏Ψ√...≈ 

ņȺȱǟøøǤǖøøøø 
204 34 … †_Τ♠<Κ†ð{Ω †_ΤΤ∈†Ω∑Ψ  ≈(34) 

ņȺȱǟǧǠøøøøøȝȁǠ 
113 13-14 … †Ω∧Πς⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ ƒΨ∑ β〈Ω≤–Ωƒ β〈ðŸΨš.Ω...≈ 

ǎȖƫǟȸøøøøɆȦȦ 
172 15 … :ϑð„ς ¬ΣΠς⇓ΞΜ… ⇑Ω∅ ¬ΞΘΨΤŠΘΩ⁄ ξϒΤΤΜΞΩ∨Ωÿ Ω⇐ΣŠΣ•™Ω∧Πς√ ≈(15) 

ɂȲøøøøøȝɉǟ 
261 6-7 … ð∠ΣΛΤΞ≤πΤ⊆Σ⇒Ω♠ ð„ΤΩΤ⊇ υϖΩ♥⇒ΩΤ (6) ‚ΠςΜΞ…...≈ 

ǦøøøøøɆشǠȢȱǟ 
199 6 … ð♦∼ΤΠς√ ¬Σς√ δ⋅†ΤΩ⊕ς≡ ‚ΠςΜΞ… ⇑Ψ∨ ω⊗ÿΞ≤Ω∂ ≈(6) 

 øøøøǲȦȱǟر
161 22 … ƒ∫:†Ω–Ω Ω∠ΘΣΤŠð⁄ 〉∠ς∏Ω∧<√≅…Ω †⊥ΘΤ⊃ð″ †⊥ΘΤ⊃ð″ ≈(22) 

258 27  … †ΩΣΤΘΩΤÿΚς†;ΗΤΤΩÿ 〉♦πΤ⊃ΤΠς⇒√≅… Σ◊ΤΠς⇒ΜΞΩ∧π≠Σ∧<√≅… ≈(27) 

ȨøøøøȲȞȱǟ 
217 1 … <Κ…Ω≤<∈≅… Ψψ♠≅†ΨŠ ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ ΨϒΠς√≅… Ω⊂ς∏Ω ≈(1) 

ǧǠøøøøيǻǠȞȱǟ 
199 6 … ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ≅… −ΨΤΘΨΤŠΩ≤Ψ√ β Σ⇒ðΤ∇ς√ ≈(6) 
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ǦøøøøøȝǿǠقȱǟ 
251 ،258 5  … Σ⇐Ρ∇ΩΤΩ Σ†φΤΤ‰Ψ•<√≅… Ξ⇑Ψ⊕<√≅†Ω{ Ξ↔Σ⊃⇒Ω∧<√≅… ≈(5) 

 ȱǟكøøøøøǭɀر
276 1  … :†ΤΠςΤ⇓ΞΜ… ð∠ΗΤΩΤ⇒∼ς≠∅ςΚ… Ω≤ς’ς∇<√≅… ≈(1) 

ȋɎøøøøǹɋǟ 
 سورة اإلخالص  257، 154
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ȾȥøøøøøøǬيǻǠǵɉǟ ȃرǦøيɀǤȺȱǟ  
 

ǦǶȦȎȱǟ ȕøøø ȣديرƩǟøøǬ 
237  أتاين جربيل وميكائيل .... 01 

102 إذا كان يوم القيامة ....  02 

205  أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه ....  03 

128 ،189  أحلقوا املال بالفرائض .... 04 

114  أال إّني أوتيت الكتاب ومثله معه .... 05 

116 ) ّيعين الشهداء )  ما شاء اهللاإال.... 06 

118  أمرت أن أقاتل الّناس .... 07 

65  أنّ رسول اهللا ) ( ّأمر من كل.... 08 

123 ،160  إنّ الرمحان يطوي السماوات يوم القيامة بيمينه .... 09 

102 دعوة Ƒّإنّ لكلّ ن .... 10 

101 اه على رجليه  إنّ الذّي أمش... 11 

121  إنّ اهللا يقبل توبة العبد .... 12 

235  إنّ املسكني ليس بالطواف .... 13 

136  إنّ يهوديني رفعا إىل رسول اهللا ) (وقد أصابا فاحشة... 14 

64  بعثت إىل كل أمحر وأسود .... 15 

141 بلغوا عين ولو آية...  16 

66 ل اهللا إىل حنني خرجنا مع رسو.... 17 

117 خصلتان من كانتا فيه كتبه اهللا شاكرا صابرا .... 18 

102 يت  خّيرت بني أن يدخل نصف أّم.... 19 

18  الفتنة تلفح بالنجوى .... 20 

119 فقطع أيديهم وأرجلهم من خالف .... 21 

115 فيجيء هذا السابق باخلريات .... 22 
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137  ال أسألكمقل....  23 

218  Ƒكان جربيل عليه السالم يأيت الن )...( 24 

65  كان رسول اهللا ) (إذا قرأ... 25 

102 ال أزال أشفع فأشفع .... 26 

141 ال تصّدقوا أهل الكتاب وال تكذّبوهم .... 27 

118 ال حيلّ دم امرئ إالّ بإحدى ثالث .... 28 

185 لّزاين حني يزين وهو مؤمن  ال يزين ا.... 29 

156  هللا تسعة وتسعون امسا .... 30 

106 ما حلفت هبا آثرا وال ذاكرا .... 31 

197 مايل أراكم عّزين .... 32 

197 مثل املنافق كمثل الّشاة العائرة .... 33 

116 املّنان الذي ال يعطي شيئا إالّ مّنه .... 34 

120 عن علم يعلمه فكتمه من سئل .... 35 

109 من قال يف القرآن بغري علم .... 36 

178 من يرد به اهللا خريا .... 37 

117 نصرت بالّرعب بني يدي مسرية شهر .... 38 

121  هنى رسول اهللا ) (عن أكل كلّ ذي ناب... 39 

101 ... وأومأ بيده إىل الشام.... 40 

101 ي بيده أّنهم إذا والذّي نفس.... 41 

141 والذّي نفسي بيده لقد جئتكم .... 42 

118 والذّي نفسي بيده لو قلت نعم .... 43 

116 يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك .... 44 
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ȜǱǟرƫǟو ǿǻǠȎƫǟ ȃرȾȥ 
 

 .القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم
Ȥȱɉǟ: 
نبيل بن حمّمد، علم القراءات، نشأته، أطواره، أثره يف العلوم          : إبراهـيم آل إمساعـيل     .1

 ).م2000، هـ1421، 1:ط. مكتبة الّتوبة، الرياض، السعودية(الشرعية 
مطبعة (قرون، رواية ودراية،    حمّمـد املخـتار، املفّسرون اجلزائريون عرب ال       : اسـكندر  .2

 .1:ج) م1991. دحلب، اجلزائر
دار الكتب  (أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا، حلية األولياء وطبقات األصفياء           : اإلصـفهاين  .3

 .3:ج) ط:د. العلمية، بريوت، لبنان
أبو : حمّمـد بن يوسف، الذهب اخلالص املنّوه بالعلم القالص، طبع وتعليق          : أطفـيش  .4

 ).م1980، هـ1400، 2:ط. مطبعة البعث قسنطينة، اجلزائر(فيش إسحاق إبراهيم أط
إحياء التراث العريب، بريوت،    (أبو الفضل شهاب الّدين حممود، روح املعاين،        : األلوسي .5

 .2:ج)لبنان
حمّمد : إيقاȗ الفكرة ملراجعة الفطرة، حتقيق وتعليق     : حمّمد بن إمساعيل  : األمري الّصنعاين  .6

 ).م1999هـ، 1420، 1:ط. ابن حزم، بريوت، لبناندار (صبحي بن حسني حالّق 
 ǒǠǤȱǟ: 
. دار بوسالمة، تونس  (الصاſ، اإلباضية باجلريد قي العصور اإلسالمية األوىل،        : باجية   .7

 .)م1972
:   سليمان بن عبد اهللا، كتاب األزهار الرياضية يف أئّمة امللوك اإلباضية          : الـباروين باشا   .8

، 3:ط. دار البعث، قسنطينة، اجلزائر   (مي ّحباز وغريه    أمحد كّروم وآخرون، وتقد   : حتقيق
 .2:ج)  م2001هـ،1423

دار الغرب اإلسالمي،   (إبراهـيم بكـري، معجم أعالم اإلباضية، قسم املغرب          : ّحبـاز  .9
 .جزءان) م2000هـ، 1412، 2:ط. بريوت، لبنان

 ).م1985، 1:ط. مطبعة الفوميك، اجلزائر( الّدولة الرستمية -
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حمّمد حمي الّدين   : القاهر بن طاهر بن حمّمد، الفرق بني الفرق، حتقيق        عبد  : الـبغدادي  .10
 ).ط:د. دار املعرفة، بريوت، لبنان(عبد احلميد 

خالد عبد  : أبـو حمّمـد بن احلسني بن مسعود الفّراء، معامل الترتيل، حتقيق           : الـبغوي  .11
 ).م1987هـ، 1407، 2:ط. دار املعرفة، بريوت، لبنان(الرمحان العّك ومروان سوار 

12. ȇ1:ط. دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان    (حيي بن حمّمد، فقه جابر بن زيد        : بكّو ،
 ).م1986هـ، 1407

دار املطبوعات اجلامعية بن    (حيي، املوجز يف تاريخ اجلزائر القدمية والوسيطة        : بوعزيـز    .13
 .1:ج.) عكنون، اجلزائر

دار املعرفة، بريوت،   (رعشلي  يوسف عبد الّرمحان امل   : الّسنن الكربى، إعداد  : البـيهقي  .14
 .9:ج) م1992هـ، 1413. لبنان

 ǒǠǪȱǟ: 
. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان    (كمال يوسف حلوت    : السنن، حتقيق : الترمـيذي  .15
 .5، 4:ج) ط:د

 منشورات دار (تقي الّدين أمحد بن عبد احلليم، مقّدمة يف أصول التفسري، : ابن تيمية .16
 ).ط:د. نمكتبة احلياة، بريوت، لبنا   

 ).م1995هـ، 1416. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان( اإلميان، -
 ȴɆƨǟ: 

حمّمد سامل هاشم   : أيب القاسم حمّمد بن أمحد، الّتسهيل لعلوم الترتيل، ضبȔ        : ابن جّزي  .17
 .1:ج) م1995هـ، 1415، 1:ط. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان(

رارة، ťنشر مجعية التراث، ال   ( اإلباضية   فـرحات، البعد احلضاري للعقيدة    : اجلعـبريي  .18
 .جزءان) م1987هـ، 1408. اجلزائر

أبو إسحاق إبراهيم أطفيش،    : أبـو زكريا حيي بن أيب اخلري، الوضع، تعليق        : اجلـناويب  .19
 ).ط:مطبعة الفجالة اجلديدة، دون دار الطبع، د(
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إليضاح عنها،  أبو الفتح عثمان، اǂتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات وا         : ابـن جّني   .20
،  1:ط. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان    (حمّمد عبد القادر عطا     : دراسـة وحتقـيق   

 ).م1998هـ، 1419
 ǒǠƩǟ: 

، )م1983هـ،  1403،  1:ط. مؤّسسة الكتب الثقافية، اهلند   (كتاب الثقات   : ابن حّبان  .21
 .9:ج

، 1:ط. ، سوريا دار الكلم الطيب، دمشق   (حمّمد، الّشامل يف القراءات املتواترة      : حبش .22
 ).م2001هـ، 1422

 : أمحد بن حجر العسقالين، فتح البارئ، بشرح صحيح البخاري، حتقيق: ابن حجر .23
 ).هـ1407، 3:ط. املكتبة السلفية، القاهرة، مصر(    حّب الّدين اخلطيب   

دار الكتب العلمية،   (مصطفى عبد القادر عطا     :  هتذيـب التهذيب، حتقيق    -  
 ). م1994هـ، 1415 ،1:ط. بريوت، لبنان

 .5 ،4، 3:ج) ط:د. دار صادر، بريوت، لبنان(أمحد، املسند، : ابن حنبل .24
دار الكتب العلمية، بريوت،    (أيب الفالح عبد احلي بن العماد، شذرات الذهب         : احلنبلي .25

 .1:ج) ط:د. لبنان
املكتب (زهري الشاوȇ،   : ابـن أيب العـّز، شرح العقيدة الطحاوية، توضيح        : احلـنفي  .26

 ).هـ1399، 5:ط. المي، بريوت، لبناناإلس
عادل أمحد عبد املوجود وغريه     : حمّمد بن يوسف، تفسري البحر اǂيȔ، حتقيق      : أيب حيان  .27

 .6، 1:ج) م1993هـ، 1413، 1:ط. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان(
 ǒǠƪǟ: 

ين الترتيل  عالء الدين علي بن حمّمد بن إبراهيم البغدادي، لباب التأويل يف معا           : اخلازن .28
 ).م1995هـ، 1415، 1:ط. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان(

.  دار إحياء التراث العريب، بريوت، لبنان     (حمّمد، تاريخ التشريع اإلسالمي     : اخلضـري  .29
 ).م1960، 7:ط
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،   1:ط. الزهراء للّنشر والتوزيع اجلزائر   (عـبد الوهـاب، علم أصول الفقه        : خـالف  .30
 ).م1990

مكتبة عبد الّرمحان حمّمد، لنشر القرآن      (الرمحان بن حمّمد، املقّدمة،     عبد  :  ابن خلدون  .31
 ).الكرمي والكتب اإلسالمية، القاهرة، مصر

 ȯǟدȱǟ: 
دار الكتب  (أبـو عمـر عثمان بن سعيد، كتاب التيسري يف القراءات الّسبع             : الـّداين  .32

 ).م1996هـ، 1416، 1:ط. العلمية، بريوت، لبنان
دار الكتب العلمية،   (ّمد بن علي بن أمحد، طبقات املفّسرين        ƽس الدين حم  : الـّداودي  .33

 .2:ج.) بريوت، لبنان
إبراهيم : أبو العّباس أمحد بن سعيد، كتاب طبقات املشايخ باملغرب، حتقيق         : الدرجيين .34

 .، جزءان)م1974هـ، 1394. مطبعة البعث، قسنطينة، اجلزائر(طالي 
 ȯǟǾȱǟ: 
35. Ƒس الدين حمّمد بن أمحد ب: الذهƽ مؤسسة الرسالة، (ن عثمان، سري أعالم النبالء 

 .4:ج) م1993هـ، 1413، 9:ط.      بريوت، لبنان  
) دار الفكر (علي حمّمد البجاوي    :  ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حتقيق      -
 .4:ج

36.  Ƒ8:ط. مكتبة وهبة، القاهرة، مصر   (حمّمـد حسـني، التفسري واملفّسرون،       : الذهـ   ،
 .أجزاء 3). م2003هـ، 1424

 ǒǟرȱǟ: 
فخر الدين أبو عبد اهللا حمّمد بن عمر، التفسري الكبري املسّمى مفاتيح الغيب             : الـّرازي  .37

 .18، 4:م) م1990هـ، 1411، 1:ط. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان(
. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان    (الّراغب االصفهاين، معجم مفردات ألفاȗ القرآن        .38

 ).م1997هـ، 1418، 1:ط
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حمّمد :  ضبȔ -مسند الّربيع -الرّبـيع بـن حبيب األزدي الفراهيدي، اجلامع الصحيح           .39
هـ،  1424،  3:ط. مكتبة االستقامة، عمان  (عاشور بن يوسف    : إدريـس، وتقـدمي   

 ).م2003
 ɃǟȂȱǟ: 
.  دار املعارف، القاهرة، مصر   (أمحد الطاهر، تاريخ الفتح اإلسالمي يف ليبيا        : الـّزاوي  .40

 ).م1963، 2:ط
 .4: ج) ط:د. دار صادر، بريوت، لبنان(زبيدي، تاج العروس ال .41
، 1:ط. دار القلم، دمشق، سوريا   (علي حمّمد، ابن جزي ومنهجه يف التفسري        : الزبريي .42

 .جزءان) م1987هـ، 1407
أمحد عيسى  : حمّمـد عـبد العظيم، مناهل العرفان يف علوم القرآن، حتقيق          : الـزرقاين  .43

 .جزءان) م2003هـ، 1424، 1:ط. ة، مصردار السالم، القاهر(املعصرواي 
، 3:دار الفكر، ط  (بدر الّدين حمّمد بن عبد اهللا، الربهان يف علوم القرآن           : الزركشـي  .44

 .2 ،1: ج) م1980هـ، 1400
أيب هاجر حمّمد السعيد بن بسيوين، موسوعة أطراف احلديث النبّوي الشريف،           : زغلول .45

 .). دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان(
 .4:ج) دار الفكر(جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر، الكّشاف، : شريالزخم .46
: أبو عبد اهللا حمّمد بن عبد اهللا املّري، خمتصر تفسري ابن سالم، حتقيق            : ابـن أيب زمنني    .47

هـ، 1424،  1:ط. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان    (حمّمـد حسن إمساعيل وغريه،      
 .جزءان). م2003

 .).دار الفكر العريب، القاهرة، مصر( الفقه حمّمد، أصول: أبو زهرة .48
، 4:ط. مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان   (عبد الكرمي، الوجيز يف أصول الفقه       : زيـدان  .49

 ).م1994هـ، 1415
علي حمّمد  : أيب زيـد القرشـي حمّمـد بن أيب اخلطاب، مجهرة أشعار العرب، حتقيق              .50

 .1:ج) م1967هـ، 1387، 1:ط. دار النهضة، القاهرة، مصر(البجاوي 
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ƙȆȱǟ : 
.   دار النهضة العربية، يروت، لبنان    (سـيد عـبد العزيز، تاريخ املغرب الكبري         : سـامل  .51

 .2:ج) م 1981
 الشركة (هند شلƑ : حيي بن سالّم البصري، التصاريف، تقدمي وحتقيق: ابن سالّم .52

 ).م1979. التونسية للتوزيع، تونس   

، 1:ط. العلمية، بريوت، لبنان  دار الكتب   (هند شلƑ   : التفسري، حتقيق -
 .جزءان) م2004هـ، 1425

 دار املعرفة، (جالل الّدين عبد الّرمحان بن أيب بكر، اإلتقان يف علوم القرآن، : الّسيوطي .53
 .جزءان.) بريوت، لبنان   

 هـ، 1423. دار الفكر، بريوت، لبنان( الّدر املنثور يف التفسري باملأثور، -
 ).م2002    
 .).دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان(فّسرين،  طبقات امل-

 ƙȊȱǟ: 
دار (عبد اهللا دراز وآخرون،     : الّشـاطي، املوافقات يف أصول الشريعة، شرح وختريج        .54

 .4، 2:ج) ط:د. الكتب العلمية، بريوت، لبنان

55. Ƒمكتبة النهضة املصرية،   (موسوعة الّتاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية،      : أمحد: شل
 .4:ج) م1984، 7:ط. ، مصرالقاهرة

56.  Ƒالّدار (القراءات بإفريقية من الفتح إىل منتصف القرن اخلامس اهلجري،          : هـند : شـل
 ).م1983. العربية للكتاب، تونس

 ǻǠȎȱǟ: 
، 25:ط. دار العلم للماليني، بريوت، لبنان    (صـبحي الّصاſ، مباحث يف علوم القرآن         .57

 ).م2002
حمّمد ناصر وإبراهيم ّحباز    : يني، حتقيق وتعليق  ابـن الّصـغري، أخـبار األئّمـة الرستم         .58

 ).ط:د. مطبوعات اجلميلة، اجلزائر(
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 ǻǠȒȱǟ: 
59.  Ƒأمحد بن حيي بن أمحد بن عمرية، بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس،              : الّضـ

،    1:ط. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان    (روحـية عـبد الّرمحان السويف       : حتقـيق 
 ).م1997هـ، 1417

ǒǠȖȱǟ: 
دار الكتب العلمية،   (أبو جعفر حمّمد بن جرير، جامع البيان يف تأويل القرآن،           : الطربي .60

 .10:، م8:، م6:، م4:م) م1992هـ، 1412، 1:ط. بريوت، لبنان
دار ابن اجلوزي،   (حمّمد بن رزق، التفسري واملفّسرون يف غرب إفريقيا         : ابـن طرهوين   .61

 .نجزءا) هـ1426، 1:ط. الّدمام، السعوية
ƙȞȱǟ: 

. الدار التونسية، للنشر، تونس   (حمّمد الطاهر، تفسري التحرير والتنوير      : ابـن عاشـور    .62
 ) .م1984

مؤّسسة (عـادل نويهض، معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم إىل العصر احلديث،              .63
 ).م1980هـ، 1400، 2:ط. نويهض الثقافية، بريوت، لبنان

 )م1966. دار الكتب الشرقية، تونس(اله حمّمد الفاضل، التفسري ورج: ابن عاشور .64
مكتبة الثقافة الدينية،   (علي حمّمد عمر    : ابـن عبد احلكم، فتوح مصر واملغرب، حتقيق        .65

 ).م1995هـ، 1415. مصر
دار ابن عفان، القاهرة،    (عـبد الـرّزاق حسني أمحد، املكّي واملدين يف القرآن الكرمي،             .66

 .1:ج) م1999هـ، 1420، 1:ط. مصر
 حمّمـد بن أمحد بن متيم، كتاب طبقات علماء إفريقية وتونس، تقدمي             :أبـو العـرب    .67

واملؤسسة . الدار التونسية للنشر، تونس   (عـلي الشـايب ونعيم حسن اليايف        : وحتقـيق 
 ).م1985. الوطنية للكتاب، اجلزائر

دار (علي حمّمد البجاوي    : أبو بكر حمّمد بن عبد اهللا، أحكام القرآن، حتقيق        : ابن العريب  .68
 .3:ج) م1987، 1:ط. رفة، بريوت، لبناناملع
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مطبعة فضالة، الرباط،   (حسن، الّشيخ أمحد بن عجيبة ومنهجه يف التفسري         : عـزوزي  .69
 .جزءان) م2001هـ، 1422. املغرب

: أبو حمّمد عبد احلق بن غالب، اǂّرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، حتقيق            : ابن عطّية  .70
 1:ج) م1982هـ، 1403، 2:ط.  اǂّمدية، املغربمطابع فضالة،(اŎلس العلمي بفاس 

، 2:ط. دار النفائس، بريوت، لبنان   (خالد عبد الّرمحان، أصول التفسري وقواعده       : العّك .71
 ).م1986هـ، 1406

.  دار اجليل، بريوت، لبنان   (أبو بكر أمحد بن احلسني، األمساء والصفات        : ابـن عمرية   .72
 ).م1997هـ، 1417، 1:ط

ƙȢȱǟ: 
دار احلديث، القاهرة،   (سّيد عمران   : بـو حامد، إحياء علوم الّدين، حتقيق      أ: الغـزايل  .73

 ).م2004هـ، 1425. مصر
ǒǠȦȱǟ: 

عبد السالم حمّمد هارون    : أبو احلسن، معجم مقاييس اللّغة، حتقيق وضبȔ      : ابـن فارس   .74
 ).م1991هـ، 1411، 1:ط. دار اجليل، بريوت، لبنان(

روحية عبد  : ّمد، تاريخ علماء األندلس، حتقيق    أبو الوليد عبد اهللا بن حم     : ابـن الفرضي   .75
 ).م1997هـ، 1417، 1:ط. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان(اهللا السويفي 

76.  Ȕيǂ2:ج) ط:د. دار العلم للجميع، بريوت، لبنان(الفريوز أبادي، القاموس ا. 
ȣǠقȱǟ: 
، 1:ط. وت، لبنان دار الكتب العلمية، بري   (حمّمد مجال الّدين، حماسن التأويل      : القامسي .77

 .8:م) م1997هـ، 1418
أمحد بن احلسن بن أيب هاشم،      : عبد اجلّبار، شرح األصول اخلمسة، تعليق     : القاضـي  .78

هـ،     1384،  1:ط. مكتبة وهبة، القاهرة، مصر   (عـبد الكـرمي عـثمان       / د: حتقـيق 
 ).م 1965
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 عـياض، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض، ترتيب املدارك وتقريب           : القاضـي  .79
طبع وزارة  (عبد القادر الصحراوي    : املسـالك ملعـرفة أعـالم مذهب مالك، حتقيق        

 ) م1983هـ، 1403، 2:ط. األوقاف، املغرب
80. Ƒدار إحياء التراث العريب،    (أبو عبد اهللا حمّمد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن          : القرط

 ).م1985هـ، 1405. بريوت، لبنان
 الّدين حمّمد بن أيب بكر، أعالم املوقعني عن رّب          أبو عبد اهللا ƽس   : ابـن قيم اجلوزية    .81

 .3:ج) م1977هـ، 1397، 2:ط. دار الفكر، بريوت، لبنان. (العاملني
ȣǠكȱǟ: 
دار األندلس،  (عماد الّدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري، تفسري القرآن العظيم           : ابن كثري  .82

 ).م1980هـ، 1400، 2:ط. بريوت، لبنان
هـ، 1414،  1:ط. مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان   (املؤلّفني  عمر رضا، معجم    : كحالة .83

 . أجزاء4) م1993
دار الغرب  (ّحباز وآخرون   : عـثمان، موجـز الّتاريخ العام للجزائر، تقدمي       : الكّعـاك  .84

 ).م2003، 1:ط. اإلسالمي، بريوت، لبنان
  ابن عبد السالم أمحد، املدرسة القرآنية يف املغرب من الفتح اإلسالمي إىل: الكنوين .85

 .1:ج) م1981هـ، 1401، 1:ط. مكتبة املعارف، الرباط، املغرب(عطية   
 ، 1:ط. ألطوبريس، املغرب (-دراسة وحتقيق- خمتصر تفسري ابن سالّم، –       

 ).م2001هـ، 1422
ȳɎȱǟ: 

قرينر سقارتس  : لواب بن سالم بن عمر، بدء اإلسالم وشرائع الدين، حتقيق         : اللـوايت  .86
 ).م1986هـ، 1406. يسبادنťدار النشر فرانز شتاينر ب(يعقوب والشيخ سامل بن 

ȴɆƫǟ: 
هـ، 1420، 1:ط. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان  (حمّمـد رشيد رضا، تفسري املنار        .87
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 ǬǶǤȱǟ ȌǺȲȵ: 

 .منهج هود بن حمكّم اهلوّاري يف التفسري

فإنّ مدار هذا : احلمـد هللا وحـده، والّصـالة والّسالم على من ال نƑّ بعده، وبعد       
ـ             منهج هود بن   : "البحـث هـو معاجلة موضوع يف جمال التفسري وعلوم القرآن، معنون ب

" هود بن حمكّم اهلّواري"بشخصية ، سعيت من خالله إىل التعريف   "حمكّم اهلّواري يف التفسري   
الـّتي ظلّـت مغمورة يف اجلزائر، وبيان موقع هذا املفّسر من املفّسرين اجلزائريني، وماهية               
الطرق واآلليات املنهجية الّتي استخدمها املفّسر يف تفسريه لكتاب اهللا العزيز، والتعّرف على             

 .كيفية تعامله مع النّص القرآين الستخراج  مكنوناته
وعصره، وعالقته  " هود بن حمكّم اهلّواري   "تـناول الفصل األّول من البحث حياة        ف

، بينما الفصل الثاين، فقد خّصصته للحديث عن السمات البارزة يف تفسريه من             "بابن سالّم "
األصل، وتفسري  " ابن سالّم "حيث مسات املنهج العام، ومصادره، وإجراء مقارنة بني تفسري          

 .الفرع من خالل بعض النماذج التطبيقية" اريهود بن حمكّم اهلّو"
يف التفسري باملأثور وما    " هود بن حمكّم اهلّواري   "أّمـا الفصل الثالث، فكان يف منهج        

من موقفه اجتاه اإلسرائيليات، وكذا املنهج العقائدي يف تفسريه، مع إعطاء بعض            : يتعلّق به 
 .النماذج التطبيقية

 اهلّواري يف التفسري بالرأي من حيث االجتاه        وقـد تناولـت بالّدراسـة ملنهج هود       
" هود اهلّواري "الفقهـي، واالجتـاه اللّغوي، الّنحوي، البالغي يف الفصل الرابع، وملّا كان             

إباضـي العقيدة، فقد انعكس هذا املذهب على آرائه يف العقيدة ويف الفقه، ويظهر ذلك من                
 .خالل النماذج التطبيقية

س آلرائه يف ماّدة علوم القرآن فتناولت آراءه يف نزول          بيـنما خّصصت الفصل اخلام    
القـرآن ومجعه وترتيبه، ويف أسباب الرتول، ويف املكّي واملدين، ويف القراءات، ويف الّنسخ              

 .وفق ƴاذج تطبيقية يف كلّ علم من هذه العلوم
ولت ، وهو مبثابة فصل ختامي تنا     "هود اهلّواري "وأخريا أبرزت القيمة العلمية لتفسري      

كما تبدو يل بعد البحث والّدراسة،      " هود بن حمكّم اهلّواري   "فـيه القـيمة العلمية ملختصر       
ابن "يف املختصر، مثّ إجراء مقارنة بني خمتصري        " هود اهلّواري "واجلهد التفسريي الذّي بذله     
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الل خمتصر هود بن حمكّم اهلّواري وخمتصر ابن أيب زمنني، من خ          : املوجودين واǂقّقني " سالم
 :بعض النماذج التطبيقية، وتوّصلت يف النهاية إىل النتائج التالية

التفسريية، فهو أّول مفّسر    " هود بن حمكّم اهلّواري   "اإلغفـال الـّتام لشخصية       .1
 .جزائري

، وهذا االختصار   "ابن سالّم "خمتصر لتفسري   " هود بن حمكّم اهلّواري   "أنّ تفسري    .2
 .صورة الكاملة لهمل خيلّ باألصل، إذ يكاد حيفظ لنا ال

ملذهبه اإلباضي، يظهر يف األحكام اإلعتقادية، واألحكام       " هود اهلّواري "تعّصب   .3
 .العملية، ويف حذفه للروايات الّتي ختالف مذهبه

ماّدة غزيرة يف جمال التفسري األثري      " هـود بن حمكّم اهلّواري    "يعتـرب تفسـري      .4
 .النظري

 التفسريية، ّمما يدلّ على مكانة     مـا مـّيز التفسري بعض اإلجتهادات واإلضافات        .5
 .املفّسر العلمية

وقـع هود يف بعض األخطاء املنهجية، منها حذفه لإلسناد، ّمما أّدى إىل اختالط               .6
 .الّصحيح بالعليل يف األخبار والقصص، وآرائه مع آراء غريه من املفّسرين

فسري، باإلرجاء واضح يف الت   " ابن سالّم "لصاحب األصل   " هود اهلواري "إّتهـام    .7
خيتصر الكتاب ويصّححه وفق    " هود اهلّواري "ولعـلّ هـذا السبب الذّي جعل        

 .عقيدته
إىل حّد ما يف عملية االختصار، إالّ أّنه يؤاخذ على          " هود بن حمكّم اهلّواري   "وفّق   .8

 ".ابن أيب زمنني"كما فعل " ابن سالّم"عدم التفرقة بني آرائه وآراء 
 

يها البحث، فإن أصبت فمن اهللا، وإن أخطأت فمن         هـذه أهّم النتائج الّتي توّصل إل      
 .نفسي ومن الشيطان، وأسأل اهللا التوفيق والسداد

 


